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1. Jumlah angka-angka dari hasil operasi 

bilangan ini adalah ... 

777 777 777 777 7772 – 222 222 222 222 2232  

(contoh bilangan 23456 jumlah angka-

angkanya 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 20 

 

2. Umur pak Joko sekarang 4 kali umur anaknya. 

Enam tahun yang akan datang umurnya akan 3 

kali umur anaknya. Berapa umur pak Joko 

sekarang ? 

 

3. Rata-rata nilai 20 orang anak adalah 60. Jika 

nilai anak pertama ditambah 1, anak kedua 

ditambah 3, anak ketiga ditambah 5, dan 

seterusnya. Berapa rata-rata ke-dua puluh 

siswa tersebut sekarang ? 

 

4. Jika 257AB habis dibagi 7, tentukan nilai A dan 

B ! 

 

5. Amir membeli barang jenis A dan barang jenis 

B masing-masing seharga Rp. 900,00 dan Rp. 

1.200,00. Jika Amir membayar Rp. 9.600,00, 

berapa banyak barang yang dibeli Amir ? 

 

6. Tentukan luas daerah yang 

diarsir, jika jari-jari 

keempat lingkaran dalam 

bujur sangkar tersebut 

adalah 7 cm ! 

 

7. Amir dan Badu dapat berlari mengelilingi 

lapangan dalam waktu 12 menit dan 15 menit. 

Jika Amir dan Badu memulai pada waktu, 

tempat, dan arah yang sama, maka pada menit 

ke-berapa mereka akan berpapasan ? 

 

8. Operasi * didefinisikan sebagai a * b = a2 – b2. 

Tentukan nilai (5 * 3)*2) ! 

 

9. Tentukan angka yang ke-2018 dari pecahan 
1

14
. 

 

10. Sebatang kayu dengan panjang L akan 

dipotong-potong menurut aturan berikut; 

pemotongan pertama sepertiga dari panjang 

mula-mula, pemotongan kedua dan seterusnya 

memotong 1/3 dari sisa pemotongan 

sebelumnya. Tentukan panjang kayu yang 

tersisa setelah tiga kali pemotongan ! 

 

11. Tentukan nilai dari: 
4

3−
2

1+
4

3−
1
2

  

 

12. Di suatu taman terdapat sepeda dan becak. Jika 

terdapat 30 tempat duduk dan 70 roda, 

tentukan berapa banyak jumlah becak ? 

 

13. Jika bilangan 45n78 habis dibagi 3, tentukan 

jumlah dari semua bilangan n yang mungkin ! 

 

14. Keliling suatu bujur sangkar adalah 12 cm. 

Jika suatu segitiga samasisi mempunyai 

keliling sama dengan bujur sangkar tersebut, 

tentukan tinggi segitiga samasisi tersebut ! 

 

15. Tentukan jumlah dari: 
1

2×3
+

1

3×4
+

1

4×5
+  … +

1

98×99
+

1

99×100
 ! 

 

16. Sebuah lingkaran 

dengan jari-jari 10 cm 

dipotong menjadi 6 

buah bagian yang sama 

dengan mempunyai 

titik pusat sama. Jika 

jari-jari lingkaran kecil 

adalah 5 cm. Tentukan 

luas daerah yang diarsir 

! 

 

17. Bagilah bilangan 100 atas 4 bagian. Bagian 

pertama ditambah 4 = bagian kedua dikurangi 

4 = bagian ketiga dikalikan 4 = bagian keempat 

dibagi 4. Carilah keempat bagian bilangan 

tersebut ! 

 

18. Sebuah bujur sangkar 

ABCD dengan sisi 10 

cm. Jika AY = CX = 4 

cm, Tentukan luas 

daerah BXDY ! 

 

19. Tentukan nilai x dari persamaan berikut : 

((√1 + √𝑥 + 4 + 4) ×
1

3
) ÷

1

5
= 10 

 

20. Jika bilangan pecahan paling sederhana untuk 

bilangan desimal 1,674747 ... adalah 
𝑎

𝑏
. Berapa 

nilai a + b ? 

 

21. Empat orang siswa membagi uang Rp. 

200.000,00. Adi dan Bobi menerima 
1

10
 dan 

1

5
 

dari total uang. Cici menerima 
1

2
 dari jumlah 

Adi dan Bobi. Sedangkan Didi menerima 

sisanya. Tentukan berapa uang yang diterima 

Didi ! 

 

22. Hitunglah : 
1

2×3
+

1

3×4
+

1

4×5
+

11

5×6
+

1

6×7
+

1

7×8
+

1

8×9
  

 

23. Tentukan A dan B agar perkalian bilangan 

campuran 9
1

𝐴
× 𝐵

2

5
= 40 ini menjadi benar ! 

 

24. Jika bilangan lima angka 12A7B habis dibagi 

99, tentukan nilai A + B ! 

 

25. Tentukan bentuk paling sederhana dari: 
22+66+110+⋯+418

20+40+60+⋯+200
 ! 



26. Jika x : y = 2 : 3 dan y : z = 1 : 3, maka tentukan 

nilai: 
𝑥(𝑥+2𝑦+𝑧)

𝑧2
 ! 

 

27. Banyaknya semua bilangan asli antara 6006 

dan 6600 yang habis dibagi 66 adalah .... 

 

28. 20% dari 1 hari adalah ... jam ... menit. 

 

29. A merupakan bilangan ganjil dari 1 sampai 99 

secara berurutan dan N adalah bilangan genap 

dari 2 sampai 98 secara berurutan. Tentukan 

selisih A – N ! 

 

30. If your electricity bill this month is Rp. 

72.000,00, which is a 12,5% increase over last 

month’s bill. What was last month’s electricity 

bill ? 

 

31. Panjang sebuah persegi panjang bertambah 

panjang 40%. Berapa persen yang harus 

dikurangkan pada lebar persegi panjang itu 

agar memperoleh luas yang tetap ? 

 

32. Keliling sebuah persegi panjang dan segitiga 

samasisi sama nilainya. Bila sisi satu segitiga 

samasisi adalah 12, tentukan luas dari persegi 

tersebut ! 

 

33. Hitunglah nilai x dari persamaan berikut: 

(
1

2
) × (

1

7
) × (

1

5
) = (

1

2𝑥+10
)  

 

34. Jika 33 dibagi 4 bersisa 3. Tentukan sisa 

pembagian jika 333 dibagi 4 ! 

 

35. Bilangan yang terdapat pada persegi yang 

tidak diarsir adalah hasil penjumlahan dari 

bilangan-bilangan yang persegi-perseginya 

saling berhubungan. (Contoh: 11 = 5 + 6). 

Tentukan nilai x ! 
 

 
 

36. Berapa banyak angka 5 yang digunakan untuk 

menulis bilangan 1 sampai 500 ? 

 

37. Pembilang dan penyebut suatu bilangan 

pecahan berbanding 2 : 5. Tiga kali pembilang 

ditambah dua kali penyebut sama dengan 48. 

Pecahan itu adalah .... 

 

38. Hitunglah: 
1

2
−

3

4
+

5

8
−

7

16
+

9

32
−

11

64
 

 

39. Find the smallest positive integer such that the 

product 120 and this integer is equal to a square 

integer ! 

 

40. Ketika suatu bilangan yang sama dijumlahkan 

pada pembilang dan penyebut dari 
3

5
, maka 

nilai pecahan yang baru perbandingannya 

menjadi 
2

3
. Berapakah bilangan yang 

ditambahkan pada pembilang dan penyebut 

tersebut ? 

 

41. Sebuah lampu menyala setiap 3 menit dan 

lampu kedua menyala setiap 3,5 menit dan 

lampu ketiga menyala setiap 4 menit. Misalkan 

ketiga lampu menyala secara bersamaan pada 

pukul 10 pagi. Jam berapa ke-tiga lampu 

menyala bersamaan lagi pada hari yang sama ? 

 

42. Amir memasuki lift di suatu lantai. Kemudian 

lift tersebut naik 7 lantai, lalu turun 5 lantai, 

naik lagi 6 lantai. Amir sekarang berada di 

lantai 7. Di lantai berapa Amir masuk lift ? 

43. Seorang anak merekatkan 48 kubus yang 

mempunyai sisi 1 cm dengan menggunakan 

lem sehingga membentuk balok. Jika keliling 

alas balok 18 cm, tentukan tinggi balok ! 

 

44. Mike mempunyai 12 pensil lebih banyak dari 

Erika. Erika mempunyai 3 pensil lebih banyak 

dari Karen. Mike, Erika, dan Karen 

memutuskan untuk saling menukarkan pensil 

sehingga setiap orang mempunyai jumlah 

pensil sama. Berapa banyak pensil Mike 

berkurang ? 

 

45. Dengan kecepatan berapakah pengendara 

motor A dapat melampaui pengendara motor B 

yang berjalan dengan kecepatan 10 km/jam 

lebih lamban? (A berangkat satu jam setelah B 

dan ingin dapat melampaui B dalam waktu 4 

jam). 

 

46. Sebuah tangki dapat diisi dengan dua pipa 

secara terpisah dalam waktu masing-masing 10 

menit dan 15 menit. Apabila digunakan pipa 

ketiga secara bersama pula dengan kedua pipa 

itu, maka tangki dapat terisi dalam waktu 4 

menit. Berapakah waktu yang diperlukan 

untuk mengisi tangki apabila hanya digunakan 

pipa yang ketiga saja ? 

 

47. Ada berapa banyak segitiga samasisi dengan 

panjang 1 cm, dipasang seperti gambar, yang 

diperlukan untuk menutup secara penuh 

segitiga samasisi dengan panjang sisi 10 cm ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48. The long side of a rectangle is 3 times the 

length of the short side. The parimeter is 72 

cm. How long is the short side of the rectangle 

? 

 

49. Bagilah 144 atas 4 bagian. Bagian pertama 

ditambah 5 = bagian kedua dikurangi 5 = 

bagian ketiga dikalikan 5 = bagian keempat 

dibagi 5. Carilah ke-empat bagian bilangan 

tersebut ! 

 

50. Lima buah ruas garis digambarkan pada 

persegi panjang seperti pada gambar berikut. 

Tentukan besar x ! 

 
 

51. A bag contains 5 red marbles, 3 green marbles, 

and 4 blue marbles. How many green marbles 

must be added so that the probability of a green 

marble is 
1

2
 ? 

 

52. The figure consists 

of six congurent 

squares and has a 

perimeter of 112 

cm. Find the area 

of the figure ! 

 

53. Hitunglah luas bangun datar berikut: 

 
 

54. Sebuah mobil berangkat dari kota P menuju 

kota Q dengan kecepatan 60 km/jam mengikuti 

jalur kereta api. Sebuah kereta api berangkat 

dari kota Q menuju kota P dengan kecepatan 

80 km/jam. Setelah 2 jam berpasangan, jarak 

mobil terhadap kota Q 30 km, dan jarak kereta 

terhadap kota P 50 km. Tentukan jarak antara 

kota P dan kota Q ! 

 

55. Hitunglah luas 

daerah yang diarsir 

pada persegi 

panjang ABCD. Jika 

panjang AB = 12 cm 

dan AD = 8 cm. 

 

56. Perhatikan 

gambar berikut. 

Jika Θ = 45o dan 

jari-jari lingkaran 

besar 10 cm, 

tentukanlah luas 

daerah yang 

diarsir ! 

 

57. Mary’s final exam scores for 1992 – 1996 are 

indicated in the graph at below, mary took 

exams in 1997 and 1998. Her mean score for 

the years 1992 – 1998 was 82. What was the 

sum of Mary’s score for 1997 and 1998 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Use each of the digits 2, 3, 4, 5, 6 and 8 exactly 

once, to obtain a correct quetient in the boxes 

below ! 

 
 

59. Mary is twice as old as John and half as old as 

Bob. In 22 year’s time, Bob will be twice as 

old as John. How old is Mary ? 

 

60. Jika 3996 = ps qt ru dengan p, q, dan r adalah 

bilangan prima, hitunglah p + q + r + s + t + 

u ! 

 

61. Dari jajargenjang 

pada gambar di bawah 

ini. Diketahui AB = 3 

cm dan AD = 5 cm. 

Hitunglah panjang 

AC ! 

 

62. Sebuah gudang berisi persediaan makanan 

untuk 100 orang selama 25 hari. Setelah 15 

hari, 50 orang sudah tidak mendapat suplai dari 

gudang lagi. Berapa waktu yang diperlukan 

sehingga isi gudang habis ? 

 

63. Pada suatu kompetisi matematika, aturan 

permainannya adalah jika benar mendapat nilai 

4 dan jika salah mendapat nilai -1. Joko 

memperoleh nilai 65 dari 25 soal yang diujikan 

pada kompetisi tersebut. Jika joko menjawab 

semua pertanyaan, berapa pertanyaan yang 

dijawab Joko dengan benar ? 

 

64. Misalkan N = 
1

10
+

2

102
+

3

103
+  … +

11

1011
, 

dalam bentuk desimal nilai dari N adalah ... 



65. Seorang petani mempunyai anak ayam dan 

anak bebek sejumlah 400 ekor di kebunnya. 

Tiga puluh persen dari jumlah itu adalah anak 

bebek. Setelah petani tersebut menjual 

sebagian anak ayamnya, persentase anak 

bebek menjadi 60%. Berapa banyak anak ayam 

yang dijual ? 

 

66. Suatu balok dibagi menjadi 3 kubus yang 

identik. Jumlah total seluruh luas permukaan 

kubus 16 cm2 lebih luas dari luas permukaan 

balok. Tentukan volume balok ! 

 
 

67. 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 ? 

 

68. Tahun kabisat adalah tahun yang mempunyai 

366 hari. Tahun 2004 adalah tahun kabisat. 

Ulang tahun Agus yang ke-9 tanggal 30 

Desember 2003 jatuh pada hari Selasa. Jatuh 

pada hari apakah ulang tahun Agus yang ke-11 

? 

 

69. Persegi panjang lebarnya 4 cm, panjangnya (2x 

+ 4) cm dan luasnya 64 cm2. Tentukan nilai x ! 

 

70. Dua buah silinder mempunyai volume sama. 

Tinggi silinder pertama empat kali tinggi 

silinder kedua. Jika jari-jari silinder pertama 12 

cm. Tentukan jari-jari silinder kedua ! 

 
 

71. Bilangan bulat positif ditulis berturut-turut 

dalam bentuk di bawah ini. Bilangan ke-

delapan yang akan ditulis pada kolom C adalah 

.... 

 
 

72. Jono menabung uang Rp. 500.000,00 enam 

tahun lalu. Sekarang uang tabungannya 

berjumlah Rp. 1.000.000,00. Jika setiap enam 

tahun jumlah uang tabungannya menjadi dua 

kali lipat, setelah berapa tahun uang 

tabungannya yang berjumlah Rp. 1.000.000,00 

akan menjadi Rp. 8.000.000,00 ? 

73. Untuk suatu bilangan asli n, n2 bersisa 4 jika 

dibagi 5 dan n3 bersisa 2 jika dibagi 5. 

Tentukan sisa pembagian n jika dibagi 5 ! 

 

74. Pedagang buku bekas membeli sebuah buku 

seharga Rp. 4.000,00 dan menjual buku 

tersebut dengan harga Rp. 5.000,00. Kemudian 

membeli kembali buku tersebut dengan harga 

Rp. 6.000,00 dan menjualnya kembali dengan 

harga Rp. 7.000,00. Berapa keuntungan yang 

diperoleh pedagang sejak membeli buku 

tersebut pertama kali ? 

 

75. Amir : “Kami semua adalah pembohong” 

Badu : “Hanya kamu yang pembohong” 

Ciko : “Kamu berdua pembohong” 

Jika setiap orang tersebut selalu berkata jujur 

atau bohong, maka berapa banyak diantara 

ketiga orang tersebut yang pembohong ? 

 

76. Luas daerah suatu persegi panjang adalah 306 

cm2. Jika panjang persegi panjang tersebut 

bertambah 3 cm, maka luas persegi panjang 

bertambah 51 cm2. Berapa panjang persegi 

panjang tersebut mula-mula ? 

 

77. Tentukan perbandingan 

luas daerah yang diarsir 

dengan daerah yang 

tidak diarsir pada 

segitiga samasisi 

berikut ! 

 

78. What is the value of this expression with 2005 

terms? 

(Note that every third term is subtracted.) 

1 + 2 – 3 + 4 + 5 – 6 + 7 + 8 – 9 + ... + 2000 – 

2001 + 2002 + 2003 – 2004 + 2005. 

 

79. Siti buys 840 roses at Rp. 4.000,00 each. She 

is able to sell 75% of them at Rp. 80.000,00 per 

dozen. But at the end of the day, she sells the 

rest for Rp. 30.000,00 per dozen. What profit 

does she makes ? 

 

80. FPB dari m dan n adalah 6 dan KPK dari m dan 

n adalah 210. Maka nilai m + n terkecil adalah 

... 

81. ABCD adalah suatu persegi. M dan N berturut-

turut adalah titik tengah AB dan AD. P adalah 

titik tengah MN. PQDN adalah jajar genjang. 

Luas PQDN adalah 10 cm2. Tentukan luas 

persegi ABCD. 

 



82. It takes six minutes to fill a tub to the top 

and seven minutes to drain the full tub. If 

the faucet and drain are both open, how long 

will it take to fill the tub ? 

 

83. Suatu turnamen catur diikuti oleh 10 orang. 

Jika setiap peserta wajib bermain 2 kali 

dengan setiap peserta lain, berapa banyak 

pertandingan yang terjadi ? 

 

84. Jika a # b didefinisikan sebagai 
𝑎+𝑏

4
, 

tentukan nilai: 
1

2
# (

1

3
#

1

4
) ! 

 

85. Fatimah spent 
1

4
 of her money and then lost 

1

2
 of what she had left. She then had only Rp. 

15.000,00. How much money did Fatimah 

originally have ? 

 

86. ABC adalah segitiga sama kaki dengan AB 

= AC. BD membagi dua sudut ABC sama 

besar. AE tegak lurus BD. Jika ⦟C = 36o. 

Tentukan besar sudut ⦟EAD ! 

 
 

87. Sebuah gelas mempunyai kapasitas 250 ml. 

Jika jus jeruk yang berada dalam galon yang 

mempunyai volume 8
2

3
 liter akan 

dituangkan kedalam gelas-gelas tersebut, 

maka berapa paling sedikit gelas yang 

digunakan untuk menampung jus jeruk 

tersebut ? 

 

88. Seorang pasien diberi dokter  3 butir obat 

untuk diminum setiap 30 menit. Jika pasien 

tersebut mulai meminum obat pada pukul 

10:00, maka obat akan habis diminum pada 

pukul .... 

 

89. Dalam suatu kelas terdapat 30 murid. 16 

murid adalah anak laki-laki. 12 murid 

menyukai musik dan 3 orang diantaranya 

adalah anak laki-laki. Berapa banyak murid 

perempuan di kelas tersebut yang tidak 

menyukai musik ? 

 

90. Suatu balok mempunyai luas permukaan 24 

cm2, 50 cm2, dan 75 cm2. Tentukan volume 

balok tersebut ! 

 
 

91. Tentukan angka satuan dari jumlah : 

111 + 112 + 113 + ... + 112018 ! 

 

92. Cyclist A is traveling at 24 km/h and is 20 

km ahead of cyclist B, who is traveling at 

40 km/h. How long will it take for cyclist B 

to be 12 km ahead of cyclist A ? 

 

93. Persegi dengan luas 20 cm2 berada dalam 

bidang setengah lingkaran (seperti pada 

gambar di bawah ini). Satu sisi persegi ada 

pada garis diameter lingkaran dan dua titik 

sudut persegi menyentuh lingkaran. 

Tentukan luas lingkaran tersebut ! 

 
 

94. Tempatkan angka berbeda bukan nol pada 

setiap kotak agar persamaan berikut benar : 

   % dari      = 200 

 

95. If 8 men build a wall 30 feet long, 8 feet 

high and 6 feet wide in 16 days. In what 

time will 24 men build one 300 feet long, 

12 feet high, and 6 feet wide ? 

 

96. Dadan memperoleh nilai tiga kali ulangan 

harian matematika 78, 84, dan 94. Tentukan 

nilai rata-rata dua ulangan harian 

berikutnya agar rata-rata lima ulangan 

harian matematika Dadan 90 ! 

 

97. Bentuk desimal 0,374444 ... dapat diubah 

dalam pecahan 
𝑎

𝑏
 terkecil. Tentukan jumlah 

a – b ! 

 

98. In trapezoid ABCD, AB = 88 cm and BC = 

DA. If the perimeter of trapezoid is 208 cm, 

what is the area, in square centimeters, of 

the trapezoid ? 

 

99. Picture below are two semicircles. AB is 

tangent to smaller semicircles and parallel 

to CD, Given AB is 30 cm. Find the area of 

the shaded ! 

 
 

100. Fajar, Dadan, dan Joko mengumpulkan 

sejumlah uang untuk membeli bola basket. 

Jumlah uang Fajar dan Dadan adalah Rp. 

50.000,00. Jumlah uang Dadan dan Joko 

adalah Rp. 45.000,00. Jumlah uang Fajar 

dan Joko adalah Rp. 75.000,00. Tentukan 

jumlah uang mereka masing-masing ! 



101. Tiga puluh persen gaji Ayah untuk keperluan 

pendidikan, setengah gajinya untuk 

keperluan rumah tangga dan sisanya 

ditabung. Jika yang ditabung sebesar Rp. 

350.000,00, berapakah gaji Ayah ? 

 

102. Tentukan luas daerah yang diarsir pada 

gambar berikut ! 

 
 

103. Jumlah tujuh bilangan berurutan adalah 77. 

Berapakah bilangan terkecilnya ? 

 

104. Bilangan yang terdapat pada bujur sangkar 

yang tidak diarsir adalah hasil penjumlahan 

dari bilangan-bilangan yang bujur sangkar-

bujur sangkarnya saling berhubungan. 

(Contoh : 11 = 5 + 6). 

Tentukan nilai x ! 

 
 

105. Seorang anak menggambar spiral segi empat 

dengan menggunakan segmen-segmen garis 

dalam cm yang mempunyai pola panjang 1, 

1, 2, 2, 3, 3, ... Jika panjang spiral yang sudah 

dibuat adalah 60 cm. Berapa segmen garis 

yang telah dibuat anak tersebut? 

 
 

106. Sebuah gudang berisi persediaan makanan 

untuk 100 orang selama 25 hari. Jika setelah 

10 hari, 50 orang sudah tidak mendapat suplai 

dari gudang lagi. Berapa waktu yang 

diperlukan sehingga isi gudang habis ? 

 

107. Badu naik sepeda dari Cibinong ke Ciomas. 

Ia berangkat pukul 06:00 dan sampai di 

Ciomas pada pukul 09:00. Jika setiap 25 

menit Badu berhenti 10 menit, berapa 

menitkah Badu menaiki sepeda ? 

108. Suatu akuarium dengan ukuran alas 40 cm × 

80 cm dan mempunyai tinggi 40 cm 

setengahnya berisi air. Jika kubus besi yang 

mempunyai panjang rusuk 20 cm 

dimasukkan ke dalam akuarium, berapa 

tinggi air di dalam akuarium sekarang ? 

 
 

109. Lima bilangan 4a35b habis dibagi 8 dan 9. 

Tentukan nilai a + b ! 

 

110. Angka berapakah yang harus ditambahkan 

pada pembilang dan penyebut pada 
1

4
 pecahan 

untuk menghasilkan pecahan 
7

8
 ? 

 

111. Beberapa bujur sangkar disusun membentuk 

bangun seperti bangun di bawah ini. Buatlah 

garis sepanjang sisi bujur sangkar dan potong 

mengikuti garis tersebut sehingga menjadi 2 

bagian yang jika digabungkan menjadi 

sebuah bujur sangkar. Tempatkan bentuk 

bujur sangkar tersebut pada kertas yang 

disediakan ! 

 
 

112. Tujuh buah korek api dapat dibuat dua buah 

segitiga seperti gambar berikut. Jika ada 15 

buah korek api, berapa segitiga yang bisa 

dibentuk ? (Gambar pula bentuknya). 

 
 

113. Suatu bujur sangkar dengan ukuran 

sembarang, akan dibagi dalam beberapa 

bujur sangkar dengan ukuran boleh berbeda. 

Gambarlah bentuk pembagiannya jika bujur 

sangkar tersebut dibagi dalam: 

a) 9 bujur sangkar 

b) 10 bujur sangkar 

c) 11 bujur sangkar 

d) 12 bujur sangkar 



114. Seorang siswa diberikan 80 mata uang. Tujuh 

puluh sembilan dari mata uang adalah identik 

bobotnya, sedangkan yang satu adalah mata 

uang palsu yang lebih berat. Dengan hanya 

menggunakan neraca lengan sama, 

demonstrasikan suatu cara untuk 

mengidentifikasikan mata uang palsu dengan 

menerapkan hanya 4 kali penimbangan ! 

 

115. Jika Anda memiliki 12 batang, masing-

masing panjangnya 13 satuan. Buatlah pola 

pemotongannya sehingga diperoleh 13 

segitiga dengan panjang 3 satuan, 4 satuan, 

dan 5 satuan. 

 

116. Suatu balok dibagi menjadi 3 bagian kubus 

yang identik. Jumlah total seluruh luas 

permukaan kubus 64 cm2 lebih luas dari luas 

permukaan balok. Tentukan volume balok ! 

 
 

117. Jika jari-jari lingkaran 

kecil 20 cm, maka 

tentukan jari-jari 

lingkaran besar ! 

 

118. Jika bilangan 14ab95 habis dibagi 11 dan 9, 

maka tentukanlah nilai a ! 

 

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

bilangan yang terdiri dari 4 digit. Jika ke-24 

bilangan tersebut disusun dari yang terkecil 

sampai yang terbesar, maka bilangan 3241 

ada pada urutan ke .... 

 

120. Umur Pak Joko sekarang 5 kali umur 

anaknya. Empat tahun yang lalu umurnya 9 

kali umur anaknya. Berapa umur Pak Joko 4 

tahun yang akan datang ? 

 

121. Tentukan angka ke-200 dari pola bilangan 

berikut: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 

4, 1, 5, ... 

 

122. Ani membuat kue dengan menggunakan 6 kg 

mentega. Perbandingan tepung dengan 

mentega adalah 4 : 1. Setiap 300 gram tepung 

dibutuhkan 3 butir telur. Berapa banyak telur 

yang dibutuhkan untuk membuat kue tersebut 

? 

 

123. Seorang petani mempunyai anak ayam dan 

anak bebek sejumlah 400 ekor di kebunnya. 

Tiga puluh persen dari jumlah itu adalah anak 

bebek. Setelah petani tersebut menjual 

sebagian anak ayamnya, persentase anak 

bebek menjadi 60%. Berapa banyak anak 

ayam yang dijual ? 

124. Nilai ulangan Amir dalam 4 mata pelajaran 

adalah sebagai berikut : 

Pelajaran Nilai 

Matematika ## 

IPA 8# 

Bahasa Inggris 5# 

Bahasa Indonesia 70 

# Menunjukkan ada angka yang hilang. Jika 

rata-rata ulangan keempat mata pelajaran 

tersebut 70 dan nilai ulangan IPA dan Bahasa 

Inggris mempunyai perbedaan minimal, 

berapakah jumlah angka-angka yang hilang ? 

 

125. Lima orang pria dan empat wanita dapat 

mengecat dinding rumah dalam enam hari, 

sedangkan empat pria dan lima wanita dapat 

menyelesaikannya dalam lima hari. Siapakah 

yang bekerja lebih baik, pria atau wanita, dan 

bagaimana perbandingan kinerja pria 

terhadap wanita ? 

 

126. Dari 25 orang siswa kelas 5 SD diketahui 7 

orang berumur lebih dari 11 tahun dan 15 

orang siswa perempuan. Diantara siswa 

perempuan 5 orang berumur lebih dari 11 

tahun. Berapakah banyaknya siswa laki-laki 

dan umurnya kurang dari 11 tahun ? 

 

127. Sesudah 10 kali ulangan, nilai rata-rata yang 

dicapai seorang anak adalah 5. Nilai 

maksimum adalah 10. Minimal berapa kali 

ulangan agar anak tersebut dapat menaikkan 

rata-ratanya menjadi 8 ? 

 

128. Joko mempunyai sehelai kertas berbentuk 

persegi dan Ia ingin membagi kertas tersebut 

dalam 64 bagian yang sama besar. Agar Joko 

bisa membagi secara benar kertas itu, maka 

berapa kali ia harus melipat kertas tersebut 

agar memperoleh 64 bagian ? 

 

129. Rena menetapkan harga tercantum di sebuah 

barang untuk memperoleh keuntungan 

sebesar 20% dari harga belinya. Namun ia 

tidak dapat menjualnya, maka ia menjual 

dengan potongan sebesar 10% dari harga 

tercantum dan memperoleh keuntungan 

sebesar Rp 3.200,00. Berapa harga beli 

barang tersebut ? 

 

130. Berapa persenkah 

bagian yang diarsir ?  

(π = 
22

7
) 

 

 

131. Sembilan buah guci antik koleksi Christa 

telah ditawar Rp. 18.250.000,00 oleh seorang 

kolektor barang antik ternama. Ia ingin 

mendapatkan untung paling sedikit rata-rata 

Rp. 2.120.000,00 untuk setiap koleksinya itu. 

Apakah ia harus menerima tawaran tersebut? 

Mengapa? (Gunakan penjelasan jawabanmu) 



132. Ada tiga orang: Kakek, Ayah, dan Anak. Usia 

Kakek adalah bilangan genap. Jika kamu 

balik angka-angkanya akan diperoleh usia 

Ayah. Jika angka-angka usia Ayah 

dijumlahkan akan diperoleh usia Anak. 

Jumlah usia ketiga orang tersebut adalah 144. 

Usia Kakek kurang dari 100. Berapakah usia 

Kakek ? 

 

133. Jika panjang sebuah persegi panjang 

ditambahkan 2 cm dan lebarnya ditambah 3 

cm, maka hasil perubahan tersebut berupa 

sebuah bujur sangkar, sedangkan jika 

panjangnya ditambahkan 3 cm dan lebarnya 

ditambah 2 cm, maka persegi panjang 

tersebut luasnya bertambah 43 cm2. 

Berapakah keliling persegi panjang tersebut ? 

 

134. Gunakan 8 buah angka delapan dengan 

operasi (+), (-), (×), atau (÷) sehingga 

menghasilkan nilai 1000 ! 

 

135. Seorang pemilik peternakan ayam akan 

memperluas usahanya dengan menambah 

jumlah ayamnya. Namun ia hanya memiliki 

modal sebesar Rp. 1.000.000,00 dan ayam 

yang harus ia miliki berjumlah 100 ekor lagi. 

Ia membeli 1 ekor ayam pejantan seharga Rp. 

100.000,00 dan sisanya dibelikan ayam 

betina seharga Rp. 50.000,00 dan anak ayam 

seharga Rp. 10.000,00 sepasang. Berapa 

jumlah masing-masing ayam betina dan anak 

ayam yang harus dibeli untuk peternakan 

tersebut ? 

 

136. Pada tahun 1965 terdapat 500 siswa masuk ke 

sekolah favorit. Dan pada tahun 1975 

terdapat 450 siswa, tahun 1985 terdapat 525 

siswa dan tahun 1995 terdapat 475 siswa 

yang masuk sekolah favorit tersebut. Berapa 

banyak murid yang akan bergabung di 

sekolah favorit tersebut pada tahun 2025 ? 

 

137. Amir dan Joko bepergian dari Bogor ke 

Depok yang berjarak 30 km. Mereka 

berangkat pada saat yang sama, tetapi mereka 

hanya mempunyai sebuah sepeda dan harus 

tiba di Depok pada saat yang bersamaan. 

Mula-mula Amir menaiki sepeda dengan 

kecepatan 10 km/jam, meninggalkan 

sepedanya di suatu tempat kemudian berjalan 

kaki sampai Depok dengan kecepatan 4 

km/jam. Sementara Joko berjalan kaki 

dengan kecepatan 5 km/jam, kemudian naik 

sepeda tersebut dengan kecepatan 8 km/jam. 

Selama berapa menit sepeda tersebut tidak 

dipergunakan ? (Sejak ditinggalkan Amir 

sampai dengan dipakai Joko). 

 

138. Bilangan a, b, c, d, e, f, dan g adalah bilangan 

bulat positif bukan nol beurutan dengan 

urutan naik. Jika a + b + c + d + e + f + g 

adalah bilangan kubik dan c + d + e adalah 

bilangan kuadrat, tentukan nilai terkecil yang 

mungkin. (Contoh bilangan kubik adalah 8 

karena 8 = 23, contoh bilangan kuadrat adalah 

9 karena 9 = 32). 

 

139. Perhatikan gambar berikut : 

 

 
 

a) Tentukan volume bangunan tersebut 

b) Tentukan luas permukaan bagian tersebut 

! 

 

140. Bilangan palindrome adalah bilangan yang 

sama jika dibaca dari kiri dan kanan. Sebagai 

contoh 272, 313, 1331, 43234, dan 7621267 

adalah bilangan palindrome. Suatu jam 

tangan digital menunjukkan waktu pukul 

04:40 (bilangan palindrome). Berapa menit 

lagi, setelah waktu tersebut, jam tangan 

digital tersebut akan menunjukkan bilangan 

palindrome kembali ? 

 

141. 70% dari 2 hari adalah ... hari ... jam ... menit. 

 

142. Seekor rusa berlari dengan kecepatan 1200 

meter/menit. Berapa detik yang dibutuhkan 

rusa tersebut untuk menempuh jarak 3000 

meter ? 

 

143. Jika Budi menerjemahkan karangan Bahasa 

Inggris ke dalam Bahasa Indonesia, biasanya 

banyak tulisannya bertambah 16%. Jika suatu 

karangan bahasa Indonesia sepanjang 928 

halaman diterjemahkan ke dalam bahasa 

Inggris, maka tulisan itu kira-kira akan 

menjadi berapa halaman ? 

 

144. Kebun Pak Gunanto berbentuk persegi 

panjang dengan ukuran 84 m × 54 m yang 

kelilingnya dipagari patok kayu setinggi 2 m 

yang dimulai disetiap pojok. Jika jarak antara 

patok kayu 3 m. Berapa patok kayu yang 

dibutuhkan untuk memagari kebun Pak 

Gunanto tersebut ? 

 

145. Anto dan Benny bersama-sama mengecat 

rumah selama 1
7

8
 hari. Jika Anto mengecat 

rumah sendiri maka waktu yang dibutuhkan 

adalah 3 hari. Berapa hari yang dibutuhkan 

jika Benny mengecat rumah tersebut 

sendirian ? 

 

146. Harga 5 pisang dan 4 mangga = Rp. 

26.000,00, 

Harga 2 pisang dan 3 mangga = Rp. 

16.000,00, 

Berapakah harga 1 pisang ? 

 



147. Terdapat 7 anak yang sedang mengikuti 

pelajaran di kelas V. Guru memberi 

pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-

anak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, 

anak perempuan harus mengangkat tangan 

kanannya, sedangkan anak laki-laki harus 

mengangkat kedua tangannya. Apabila ada 

10 tangan yang terangkat bersama-sama, 

berapa banyaknya anak perempuan dalam 

kelas tersebut ? 

 

148. Seorang Panitia Kompetisi Matematika 

Nalaria Realistik sedang memasukkan data 

nomor urut peserta. Berapa kali tuts angka 

ditekan oleh panitia tersebut jika 

memasukkan data nomor urut peserta dari 1 

sampai 135 ? 

 

149. Paving blok berbentuk segienam beraturan 

berada di dalam sebuah segitiga sama sisi 

seperti ditunjukkan pada gambar berikut. 

Jika paving blok itu mempunyai luas 24 

satuan luas, hitunglah luas segitiga sama sisi 

tersebut ! 

 
 

150. Ivan mempunyai 20 pensil lebih banyak dari 

Oki. Oki mempunyai 5 pensil lebih banyak 

daripada Awang. Ivan, Oki, dan Awang 

memutuskan untuk saling menukarkan pensil 

sehingga setiap orang mempunyai jumlah 

pensil sama. Berapa banyak Ivan kehilangan 

pensil ? 

 

151. Berapa kali antara pukul 02:00 sampai pukul 

05:00 jarum menit-an dan jarum jam-an 

membentuk sudut 90o ? 

 

152. Bulan lalu, berat badan Budi dua kali berat 

badan Doni. Berat badan Budi turun 10 kg 

pada bulan ini sehingga berat badannya 

sekarang 25 kg lebih barat daripada Doni. 

Berapa rata-rata berat badan mereka sekarang 

? 

 

153. Pak Amir akan membuat suatu kotak kayu 

dari triplek. Jika luas permukaan setiap 2 

buah triplek yang telah dipotong masing-

masing adalah 12 dm2, 24 dm2, dan 18 dm2. 

Berapakah volume kotak kayu tersebut ? 

 

154. Zaki akan membaca buku latihan MNR. 

Ketika buku tersebut dibuka, dia mendapati 

hasil perkalian dua halaman yang terbuka 

adalah 16512. Tentukan jumlah dua halaman 

yang terbuka tersebut ! 

 

155. Pak Amir (A) dan Pak Badu (B) mempunyai 

tanah yang masing-masing berbentuk 

persegi. Perbandingan luas (A) dengan luas 

(B) adalah 9 : 25 (lihat gambar). Jika jumlah 

luas tanah Pak Amir dan Pak Badu 850 m2, 

tentukan luas daerah E ! 

 

 
 

156. Gambar yang berbentuk huruf E di bawah ini 

terdiri dari 14 persegi yang ukurannya sama 

besar. Jika luas gambar E ini 126 cm2. Berapa 

cm keliling gambar E ini ? 

 

 

 

 

 

 

 

157. M dan N adalah titik tengah dari sisi suatu 

persegi panjang. Seekor semut berada di titik 

P akan menuju titik R melalui titik M atau N. 

Jalur manakah yang paling pendek P-M-R 

atau P-N-R? Jelaskan ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158. Sebarisan persegi dibentuk oleh ubin persegi 

yang berukuran sama. Panjang sisi dari 

masing-masing persegi satu ubin lebih 

panjang dari sisi persegi sebelumnya. Tiga 

persegi pertama terlihat sebagaimana pada 

gambar di bawah ini. Berapa selisih banyak 

ubin pada persegi ke-2018 dan ke-2017 ? 
 

 

 

 

 

 

159. Tobi menulis huruf A, B, C, D, dan E dengan 

caranya sendiri dari kiri ke kanan. Dia 

menulis huruf B sebelum C tetapi setelah D. 

Dia menulis huruf D setelah E tetapi sebelum 

A. Jika A adalah huruf ke-4, bagaimana Tobi 

menulis kelima huruf tersebut dari kiri ke 

kanan ? 

 



160. Saat ini umur Dinda 
1

4
 umur Ayahnya. Jika / 

enam tahun yang akan datang ternyata jumlah 

umur Dinda dan Ayah 62 tahun, berapa umur 

Dinda sekarang ? 

 

161. A dan B merupakan bilangan bulat positif. 
𝐴

12
 

dan 
𝐵

8
 adalah pecahan sederhana. Jika 

𝐴

12
+

𝐵

8
=

19

24
, tentukan nilai A + B ! 

 

162. Suatu perjalanan membutuhkan waktu 3 jam 

20 menit dengan kecepatan rata-rata 60 

km/jam. Karena suatu hal, Dia harus datang 

40 menit lebih awal. Kecepatan rata-rata 

yang dibutuhkan adalah .... 

 

163. Berapa jumlah titik potong maksimum yang 

dibentuk dari 2 persegi yang sama besar dan 

2 garis? Gambarkan ! 

 

164. Tanggal 8 November 1988 merupakan 

tanggal yang unik. Jika kita menuliskan 

dalam bentuk 8/11/88 maka kita memperoleh 

8 × 11 = 88. Tuliskan semua tanggal yang 

berlaku dengan urutan seperti itu untuk tahun 

2018 ! 

 

165. Ibu Irani dan Ibu Jeanny pergi ke sebuah toko 

buku. Sayangnya mereka tidak mempunyai 

uang yang cukup. Uang Ibu Irani kurang Rp. 

3.000,00 untuk harga buku tersebut, 

sedangkan uang Ibu Jeanny kurang Rp. 

25.000,00 untuk harga buku yang sama. Jika 

uang mereka digabungkan, mereka masih 

kurang Rp 1.000,00 untuk dapat membeli 

buku tersebut. Berapakah harga buku tersebut 

? 

 

166. Pada gambar di bawah ini, persegi ABCD 

dan DCEG mempunyai luas yang sama yaitu 

masing-masing 400 cm2. EFG adalah 

setengah lingkaran. Titik F merupakan titik 

tengah dari busur EFG. Tentukan luas dari 

daerah yang diarsir. (π = 3,14). 

 
 

167. Pada saat final kompetisi MNR, seorang 

panitia akan memberikan kertas coretan 

dengan jumlah yang sama pada tiap peserta. 

Jika finalis hanya 6 orang, maka kertas 

coretan akan bersisa 1, begitu juga dengan 

jumlah finalis 7 atau 8 orang maka kertas 

coretan akan tetap bersisa 1. Kertas coretan 

akan habis jika finalis 5 orang atau 

kelipatannya. Berapa paling sedikit kertas 

yang dimiliki panitia untuk memenuhi syarat 

tersebut ? 

168. Raya mempunyai 42 bola pingpong yang 

dimasukkan ke dalam kotak A, B, dan C. 

Mula-mula Raya memindahkan 7 bola dari 

kotak A ke kotak B. Kemudian 3 bola 

pingpong dipindahkan Raya dari kotak C ke 

kotak A. Hal ini mengakibatkan bola 

pingpong di masing-masing kotak sama 

banyaknya. Berapakah banyaknya bola 

pingpong di masing-masing kotak pada 

awalnya ? 

169. Perhatikan gambar berikut, ABCD adalah 

persegi besar dengan luas 16 cm2 dan EFGC 

adalah persegi kecil dengan luas 9 cm2. 

Tentukan luas segitiga AEG ! 

 
 

170. Bulan lalu, berat badan Budi dua kali berat 

badan Doni. Berat badan Budi turun 10 kg 

pada bulan ini sehingga berat badannya 

sekarang 25 kg lebih barat daripada Doni. 

Berapa rata-rata berat badan mereka sekarang 

? 

 

171. Kebun Pak Gunanto berbentuk persegi 

panjang dengan ukuran 72 m × 45 m yang 

kelilingnya dipagari patok kayu setinggi 2 m 

yang dimulai disetiap pojok. Jika jarak antara 

patok kayu 3 m. Berapa patok kayu yang 

dibutuhkan untuk memagari kebun Pak 

Gunanto tersebut ? 

 

172. Raya mempunyai 42 bola pingpong yang 

dimasukkan ke dalam kotak A, B, dan C. 

Mula-mula Raya memindahkan 7 bola dari 

kotak A ke kotak B. Kemudian 3 bola 

pingpong dipindahkan Raya dari kotak C ke 

kotak A. Hal ini mengakibatkan bola 

pingpong di masing-masing kotak sama 

banyaknya. Berapakah banyaknya bola 

pingpong di masing-masing kotak pada 

awalnya ? 

 

173. Sebuah persegi 

besar terdiri dari 4 

buah persegi 

panjang yang identik 

dan 1 buah persegi 

kecil. Jika luas 

persegi besar 121 

cm2 dan luas persegi 

kecil 9 cm2. 

Tentukan panjang dan lebar dari persegi 

panjang tersebut ! 

 



174. Tentukan angka yang harus diisi dalam kotak  

 

      2  

      7 × 

     8    5 

  1   2   5  + 

    
 

175. Tiga angka 1, 2, dan 3 ketika dikalikan dan 

dijumlahkan menghasilkan nilai yang sama 

yaitu 6. Empat angka 1, 1, 2, dan 4 ketika 

dikalikan dan dijumlahkan menghasilkan 

nilai yang sama pula yaitu 8. Dapatkah kamu 

menemukan 2 contoh lima angka yang jika 

dijumlah dan dikalikan menghasilkan nilai 

yang sama ? 

 

176. Ada dua buah keranjang besar berisi buah 

jeruk. Keranjang A berisi 136 jeruk dan 

keranjang B berisi 40 jeruk. Setiap menit, 4 

buah jeruk dari keranjang A dipindahkan ke 

keranjang B. Berapa menit waktu yang 

dibutuhkan agar jeruk di keranjang B sama 

dengan jeruk di keranjang A ? 

177. Di sebuah museum 3 orang murid SD sedang 

mengantri memperoleh karcis. Adi urutan ke-

21 dari depan. Jeni urutan ke-30 dari 

belakang, Stefanus tepat di depan Jeni dan 

tepat di belakang Adi. Ada berapa orang yang 

sedang mengantri di museum tersebut ? 

178. Luas daerah secarik kertas berbentuk persegi 

panjang dan secarik kertas berbentuk segitiga 

adalah 30 cm2 dan 14 cm2. Jika kedua kertas 

tersebut disimpan di meja dan saling 

bertumpuk sehingga luas keseluruhannya 

menjadi 40 cm2, berapakah luas daerah yang 

bertumpuk ? 

 

179. Ibu membelanjakan 
1

4
 dari uangnya untuk 

membeli sayuran. Kemudian membelanjakan 
1

2
 dari sisanya untuk buah-buahan. Uang yang 

tersisa Rp. 30.000,00. Berapa uang Ibu mula-

mula ? 

 

180. Tentukan luas 

segitiga ABC 

pada gambar 

berikut ini ! 

 

 

 

 

 

181. Jessica mempunyai uang Rp. 30.000,00 lebih 

banyak daripada Stevano dan Stevano 

mempunyai uang Rp. 50.000,00 lebih banyak 

daripada Ivan. Jika total uang mereka Rp. 

400.000,00, berapa besar uang yang dimiliki 

Stevano ? 

 

182. Yosua dan Kevin mempunyai uang dengan 

perbandingan 5 : 4. Jika Yosua memberikan 

Rp. 12.000,00 kepada Kevin maka 

perbandingan jumlah uang mereka sekarang 

sama. Berapakah total uang mereka ? 

 

183. Isilah kotak yang kosong berikut ini : 

          

            × 

                       

              + 

                       
 

184. Jika 
1

4
 tabungan Tobi sama dengan 

1

3
 tabungan 

Oki dan 
1

3
 uang tabungan Tobi adalah Rp. 

120.000,00. Berapakah jumlah tabungan 

Tobi dan Oki ? 

 

185. Bilangan genap dimulai dari angka 2, disusun 

dalam 5 kolom A, B, C, dan D, seperti 

ditunjukkan pada tabel. Di kolom manakah 

bilangan 100 ? 

A B C D 

 2 4 6 

12 10 8  

 14 16 18 

24 22 20  

 26 28 30 

... ... 32  

 ... ...  

 

186. Dengan menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, dan 8. Isilah kotak-kotak di bawah ini agar 

perbedaan pecahan campuran tersebut 

mempunyai nilai terbesar. (Setiap kotak 

harus diisi oleh angka yang berbeda). 

 

 
 

187. Seorang tukang kayu mampu memotong 1 

balok kayu menjadi 5 bagian yang sama besar 

dalam waktu 10 menit. Berapa waktu yang 

dibutuhkan, jika tukang kayu tersebut ingin 

memotong satu balok dengan ukuran yang 

sama menjadi 10 bagian yang sama besar ? 

 

 

 

5 

6 

5 4 



188. Berapa banyak segitiga yang terdapat pada 

gambar di bawah ini ? 

 
 

 

189. 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 ? 

 
 

190. Saya tinggal di sebuah komplek unik yang 

mempunyai keunikan sebagai berikut : 

Rumah saya urutan ke-5 dari kiri dan ke-6 

dari kanan. 

Rumah saya urutan ke-4 dari depan dan ke-7 

dari belakang. 

Berapa banyak paling sedikit rumah di 

komplek saya yang memenuhi persyaratan 

tersebut ? 

 

191. Uang Kakak lebih banyak 20% daripada uang 

yang dimiliki Adik. Jika Kakak memberikan 

Rp. 2.000,00 kepada Adik, ternyata Kakak 

masih mempunyai uang lebih Rp. 1.000,00 

daripada Adik. Berapa uang Kakak mula-

mula ? 

 

192. Sebuah paving blok berbentuk segi enam 

yang bagian dalamnya pun berbentuk segi 

enam pula. (Lihat gambar). Tentukan 

perbandingan luas segi enam kecil dengan 

luas segi enam besar ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

193. Seorang siswa sedang bermain rumah 

matematika. Ia harus melewati celah-celah 

yang ada bilangan dan tanda operasi 

matematika. Siswa yang berhasil 

memperoleh nilai 100 berhak memperoleh 

gelar “Anak Pintar”. Bagaimana operasi 

bilangannya agar gelar “Anak Pintar” bisa 

diperoleh siswa tersebut ? 

 
 

194. Sebuah tumbuhan aneh dari planet “KPM” 

mempunyai kemampuan berkembang biak 

sebagai berikut: 

Setelah 5 menit tumbuhan aneh tersebut 

tumbuh, maka setiap menit tumbuhan 

tersebut bisa menghasilkan 2 tumbuhan aneh, 

dan dalam waktu 10 menit setelah tumbuh, 

maka tumbuhan aneh tersebut akan mati. 

Jika saat ini 1 tumbuhan aneh tersebut mulai 

tumbuh. Berapa banyak populasi tumbuhan 

aneh itu setelah 10 menit ? 

 

195. Tangki A dan Tangki B berisi air dalam 

jumlah sama. Alas tangki A = 25 cm × 20 cm. 

Ukuran tangki B = 50 cm × 20 cm × 30 cm. 

Jika seluruh isi tangki A dituang ke tangki B, 

Volume air tangki B menjadi 
4

5
 penuh. Berapa 

tangki air di tangki A mula-mula ? 

196. Sebuah drum minyak mempunyai tinggi 1,2 

m. Drum tersebut mempunyai dua ruas 

sekeliling drum yang menonjol ke luar dan 

membagi tiga sama besar drum dan 

diameternya lebih panjang 2 cm dari diameter 

drum dan tinggi ruasnya adalah 2 cm. 

Tentukan banyaknya minyak di dalam drum 

tersebut! 

 

197. Dani mempunyai dua celana, masing-masing 

berwarna hitam dan putih, serta mempunyai 

5 helai kemeja, masing-masing berwarna 

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

Apabila celana dan baju dipakai, akan terjadi 

variasi .... 



 

198. Lantai kamar tamu pak mulyadi berbentuk 

persegi panjang dengan panjang 6,8 m dan 

lebar 4 m. Pada lantai tersebut akan dipasang 

ubin keramik yang berbentuk persegi dengan 

panjang sisinya 20 cm. Maka jumlah ubin 

keramik yang harus disiapkan adalah ... ubin 

 

199. Amanda adalah seorang pembuat dan penjual 

roti. Dia menjual 
3

5
 dari seluruh roti di pagi 

hari dan 
1

4
 dari yang tersisa di siang hari. Roti 

yang dijual Amanda di waktu pagi 250 buah 

lebih banyak daripada yang dijualnya siang 

hari. Berapa buah roti yang dibuat oleh 

Amanda hari itu ? 

 

200. Perhatikan gambar. Jika panjang AB = 4 cm, 

panjang CD = 5 cm, dan panjang AC = 15 cm, 

maka panjang BC adalah .... 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201. Luas permukaan suatu balok adalah 22 cm2 

dan panjang semua rusuknya 24 cm. Panjang 

diagonal ruangnya adalah ... cm. 

  

202.  Suatu bioskop dihadiri oleh 500 orang. 

Setiap orang dewasa membayar Rp. 

10.000,00 dan anak-anak membayar Rp. 

4.000,00. Jika hasil penjualan tiket terkumpul 

uang sebesar Rp. 4.160.000,00, berapa 

banyak anak yang nonton bioskop ? 

  

203. Dari 25 orang yang melamar suatu pekerjaan 

diketahui bahwa 7 orang berumur lebih dari 

30 tahun dan 15 orang bergelar sarjana. 

Diantara pelamar yang bergelar sarjana, 5 

orang berumur lebih dari 30 tahun. 

Banyaknya pelamar yang bukan sarjana dan 

umurnya kurang dari 30 tahun ada ... orang. 

  

204. Ayah berusia 4 tahun lebih tua dari Ibu. Pada 

tahun 2000, Ayah dan Ibu sudah menikah 

selama 5 tahun. Ibu baru berusia 18 tahun 

ketika dia pergi ke Amerika untuk bersekolah 

selama 2 tahun. Ibu kembali dari Amerika 

pada tahun 1988. Berapa usia Ayah pada 

waktu menikahi Ibu ? 

 

205. 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 ? 

 

206. Sebuah segi lima (pentagon) digambarkan di 

atas kertas. 

Buatlah garis-garis diagonal dari setiap titik 

sudutnya. Berapa banyak segitiga yang 

terbentuk ? 

 

207. 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 ? 

 

208. Buatlah empat 

buah garis lurus 

yang melalui 

kesembilan titik di 

bawah ini tanpa 

mengangkat alat 

tulismu dari atas 

kertas ! 

 

209. Suatu hari, dilakukan sensus untuk 

menghitung jumlah anak di sebuah kota. 

Seorang wanita mengatakan, “Aku 

mempunyai tiga orang anak. Hasil kali usia 

ketiga anakku sama dengan 72. Jumlah usia 

mereka sama dengan nomor rumah kami. 

Petugas pencatat data mengatakan kepadanya 

bahwa informasi tersebut tidak cukup jelas. 

Wanita tersebut mengatakan, “Maaf, aku 

lupa memberitahu bahwa anak sulungku suka 

puding coklat.” Berapa usia anak-anak 

wanita tersebut ? 

 

210. Alkisah, ada seorang peri yang suka 

membagi-bagikan donat. Ia akan 

memberikan donat kepada anak yang dapat 

memotong sebuah donat sebanyak-

banyaknya menjadi potongan-potongan yang 

sama besar, hanya dengan 3 buah irisan 

berupa garis lurus. Berapa paling banyak 

potongan donat yang dapat dihasilkan dari 

sebuah donat yang diberikan peri itu ? 

 

211. Terdapat selembar kertas berbentuk persegi. 

Di atas kertas tersebut, digambarkan sebuah 

lingkaran terbesar yang dapat dibuat. 

Kemudian di dalam lingkaran tersebut 

digambarkan sebuah persegi terbesar yang 

dapat dibuat. Berapakah perbandingan luas 

persegi luar lingkaran dengan luar persegi di 

dalam lingkaran ? 

 

 



212. Cleopatra menuliskan angka-angka romawi I, 

II, III, IV, V, dari kiri ke kanan, dengan 

urutan acak. Ia menuliskan I sebelum III 

tetapi setelah IV. Ia menuliskan II setelah IV 

tetapi sebelum I. Ia menuliskan V setelah II 

tetapi sebelum III, jika V bukan angka ketiga 

yang dituliskannya, bagaimana urutan 

penulisannya dari kiri ke kanan ? 

 

213. Jika jari - jari 

lingkaran luar 14 cm 

dan π 
22

7
 , maka luas 

daerah yang di arsir ... 

 

214. Jika 
𝑎

3
=  

𝑏

4
=  

𝑐

7
 maka 

𝑎+𝑏+𝑐

𝑐
 = .... 

 

215. Jika huruf berikut menyatakan satu angka 

tunggal, dan jika (YE)(ME) = TTT, carilah E 

+ M + Y + T ! 

 

216. Seorang komandan hendak mengatur 

prajuritnya dalam susunan persegi. Ternyata 

dalam susunan pertama kelebihan 31 orang. 

Kemudian ia menambahkan seorang pada 

sebuah sisi, ternyata ia menemukan bahwa 

diperlukan tambahan 50 orang untuk 

membangun persegi baru. Berapa jumlah 

prajurit yang dimiliki komandan itu ? 

 

217. Angka paling kiri dari suatu bilangan bulat 

dengan panjang 2006 angka adalah 3. Pada 

bilangan bulat tersebut, setiap dua angka 

yang berurutan habis dibagi oleh 17 atau 23. 

Misalkan angka yang ke 2006 adalah a, 

berapakah nilai a ? 

 

218. Dua puluh pasang bilangan bulat dibentuk 

menggunakan angka-angka 1, 2, 3, ... , 40 

masing-masing satu kali. Selisih positif 

antara bilangan-bilangan itu dalam masing-

masing pasang adalah 1 atau 3, sebagai 

contoh, 5 dapat dipasangkan dengan 2, 4, 6, 

atau 8. Jika selisih-selisih tersebut 

dijumlahkan, hitunglah jumlah terbesar yang 

mungkin ! 

 

219. Pada gambar berikut, daerah T 

melambangkan segitiga sama sisi, sedangkan 

daerah S melambangkan setengah lingkaran. 

Keseluruhan gambar merupakan setengah 

lingkaran berpusat di O dengan jari-jari 6. 

Ketiga setengah lingkaran kecil 

menyinggung setengah lingkaran besar di 

titik A, B, dan C. Hitunglah jari-jari setengah 

lingkaran S ! 

 

 

 

 

 

220. Pada suatu hari, Ibu meninggalkan sebuah 

uang untuk Santi, Nina, dan Danis, dan 

berpesan agar uang tersebut dibagi rata. 

Karena sedang sibuk membuat PR, anak-

anak tidak langsung membagi uang itu. 

Beberapa saat kemudian, Santi mengambil 
1

3
 

bagian dari uang itu. Nina yang tidak tahu 

kalau Santi sudah mengambil uang, hanya 

mengambil 
1

3
 dari sisanya. Kemudian Danis 

mengambil 
1

3
 dari sisa yang ditinggalkan 

Nina. Sekarang masih ada uang Rp. 

18.000,00. Berapa total uang yang diberi Ibu 

mula-mula ? 

 

221. Sebuah kue ulang tahun tingginya 60 cm, 

terdiri dari 3 lapis. Luas permukaan lapisan 

teratas = 80 cm2 , sedangkan luas permukaan 

setiap lapisan di bawahnya sama dengan 2 

kali lipat lapisan di atasnya. Jika ketiga 

lapisan kue masing-masing tingginya sama, 

berapa volume kue tersebut ? 
 

 
 

222. Kinasih memiliki satu kaos putih, satu kaos 

abu-abu, satu rok coklat , satu rok hitam, satu 

rok biru, satu jaket kulit, dan satu jaket katun. 

Berapa banyak pasangan kaos-rok-jaket yang 

dapat dibuatnya ? 

 

223. Aku mempunyai sebuah rahasia. Pada hari 

Minggu, aku menceritakan rahasia itu kepada 

seorang temanku. Pada hari Senin, temanku 

itu membocorkan rahasiaku kepada dua 

orang yang lain. Pada hari Selasa, dua orang 

yang mendengar rahasiaku pada hari Senin, 

masing-masing membocorkan pada dua 

teman yang lain. Demikian terjadi terus-

menerus. Berapa orang yang sudah 

mendengar rahasiaku pada hari Minggu 

berikutnya? (Asumsi tidak ada yang 

mendengar rahasiaku lebih dari dua kali) 

 

224. Tiga orang teman berlomba menuruni tangga 

berdebu, Amir turun 2 anak tangga setiap 

langkah. Badu turun 3 anak tangga setiap 

langkah. Ciku turun 5 anak tangga setiap 

langkah. 

Jika anak tangga teratas dan terbawah 

terdapat jejak kaki setiap anak dengan jumlah 

tersedikit yang mungkin, berapa banyak anak 

tangga yang memiliki jejak kaki 1 orang saja 

? 

 

 



225. Jika panjang sisi persegi 

PQRS adalah 14 cm, 

Maka keliling luar 

daerah yang diarsir dari 

gambar berikut ini 

adalah ... 

 

226. Dari 8 persegi berikut, isilah masing-masing 

persegi dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, 

dengan syarat bilangan yang berselisih satu 

tidak boleh berdekatan. 

Contoh : 1 dan 2 tidak boleh berdekatan, 2 

dan 3 tidak boleh berdekatan, dst. 

 
 

 

227. Berapa luas daerah yang diarsir pada gambar 

di bawah ini ? 

 
 

228. Tiga buah kubus dengan volume 1 cm3, 8 

cm3, dan 27 cm3 direkatkan permukaannya 

dengan cara tertentu. Tentukan luas 

permukaan terkecil yang mungkin terjadi ! 

 

229. Perhatikan gambar berikut ini. Tambahkan 4 

garis lurus sehingga terbentuk 10 buah 

persegi yang sama besar ! 
 

 

 

 

 

 

 

230. Apabila tiap huruf menyatakan angka yang 

berbeda, dengan menggunakan angka-angka 

0, 1, 2, 3, 6, 7, dan 9, tentukan nilai dari 

masing-masing huruf pada penjumlahan 

berikut ini ! 

  S U N 

  F U N + 

 S W I M 

 

231. Suatu hari Presiden RI berencana untuk 

membuat sebuah taman yang unik, kerena 

uniknya taman tersebut, pembuatan taman 

harus mengikuti beberapa syarat yang 

diinginkan. Syarat tersebut adalah : harus 

terdiri dari 25 pohon akasia yang ditanam 

dalam 12 garis lurus yang rapi. Setiap 

barisnya harus terdiri dari 5 pohon akasia. 

Menurut tukang kebun bapak Presiden, hanya 

ahli matematika saja yang dapat 

membantunya menyelesaikan pembuatan 

taman itu. Buatlah sketsa taman yang unik 

ini, agar pekerjaan tukang kebun tersebut 

dapat terlaksana ! 

 

232. 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 ? 

 

233. Sebuah persegi panjang dengan panjang 324 

cm dan lebar 141 cm, dibagi menjadi 

beberapa persegi dengan sisi 141 cm. Sisanya 

berbentuk persegi panjang dengan panjang 

kurang dari 141 cm. Persegi panjang sisanya 

dibagi lagi menjadi beberapa persegi dengan 

sisi sama dengan lebar persegi panjang itu. 

Demikian seterusnya sehingga semua bagian 

berbentuk persegi. Berapa cm sisi persegi 

yang terkecil ? 

 

234. Ada berapa banyak pasangan (P , Q) yang 

merupakana penyelesaian persamaan 
𝑝

𝑞
−

 
𝑞

𝑝
=  

𝑝+𝑞

𝑝𝑞
 dengan P dan Q merupakan 

bilangan bulat dari 1 sampai 9 ? 

 

235. Berapa banyak 

bentuk persegi 

yang terdapat 

pada gambar 

berikut ini ? 

 

236. Empat buah titik berada dalam sebuah garis 

seperti gambar di bawah. Jika AB : BC = 1 : 

2 dan BC : CD = 8 : 5, maka AB : BD adalah 

.... 
 

 
 

237. Sederhanakan pecahan berikut ! 
1

1+ 
2

1+3
3

2+ 
1

1+1

 = 

 

238. Sebuah lingkaran berada di dalam trapesium 

PQRS seperti pada gambar. 

PS = QR = 25 cm, PQ = 18 cm dan SR = 32 

cm. Berapakah jari-jari lingkaran tersebut ? 
 

 



239. Tiga buah persegi berukuran 2 cm, 3 cm, dan 

5 cm disusun seperti gambar. Berapakah luas 

daerah yang diarsir ? 

 

 

 

 

 

 

 

240. Jika 123 456 789 999 999 999 dikalikan, 

berapa banyak angka 9 yang akan muncul ? 

 

241. Jika 
30

7
= 𝑎 +  

1

𝑏+ 
1

𝑐

 dimana a, b, dan c adalah 

bilangan bulat. Berapakah nilai dari a + b + c 

? 

 

242. Berapakah nilai n yang terkecil hingga 
𝑛+13

𝑛−4
 

merupakan bilangan bulat positif ? 

 

243. Rata-rata n bilangan bulat adalah 80. Salah 

satu bilangan tersebut adalah 100. Jika angka 

100 diambil dari bilangan tersebut maka rata-

ratanya menjadi 78. Berapakah n ? 

 

244. Berapakah nilai x yang memenuhi pola 

berikut ? 

 
 

245. Sebuah tangga tali memiliki pijakan kaki 

yang masing-masing berjarak 50 cm, 

digantungkan di sisi luar sebuah kapal laut. 

Ujung bawah tangga tepat menyentuh 

permukaan air laut. Jika permukaan air naik 

setinggi 50 cm per jam, berapa waktu yang 

dibutuhkan agar keempat pijakan kaki pada 

tangga tersebut terendam air ? 

 

246. N adalah sebuah bilangan yang terdiri dari 

dua angka, misalnya a dan b, sedangkan P = 

a × b, dan S = a + b. Jika N = P + S, berapakah 

angka satuan pada N ? 

 

247. Dua buah buku dari satu seri buku latihan 

MNR edisi hard cover, yaitu buku bagian 1 

dan bagian 2, diletakkan bersebelahan di 

sebuah rak buku. Seekor rayap berjalan 

menembus kedua buku dengan cara 

melubangi halamannya, mulai dari halaman 1 

pada buku bagian 1 hingga halaman terakhir 

buku bagian 2. Jika tebal sampul masing-

masing buku adalah 0,5 cm dan total tebal 

semua halaman setiap buku 6 cm, berapa 

jarak yang ditempuh rayap tersebut ? 

 

248. Di SDN Bumi, 30% dari siswa yang 

mengikuti klub Matematika juga bergabung 

dengan klub IPA, sedangkan 80% dari siswa 

yang ikut klub IPA juga bergabung dengan 

klub Matematika. Jika ada 15 siswa di klub 

IPA, berapa siswa yang ikut klub Matematika 

? 

 

249. Terdapat 9 bilangan yaitu, 9, 99, 999, ... , 

999.999.999. rata-rata dari 9 bilangan 

tersebut merupakan sebuah bilangan 9 angka 

yaitu M, yang masing-masing angkanya 

berbeda. Angka berapakah yang tidak ada 

pada M ? 

 

250. Jika a + 1 = b + 2 = c + 3 = d + 4 = a + b + c 

+ d + 5, maka a + b + c + d = .... 

 

251. Sebelum menyetir, Azya melihat odometer 

mobilnya menunjukkan bilangan 29792, 

yang merupakan palindrom (dibaca dari 

belakang ke depan, bilangannya sama). 

Sesampainya di tujuan 3 jam kemudian, 

odometer menunjukkan sebuah bilangan 

palindrom lagi. Jika kecepatan mobil Azya 

tidak pernah lebih dari 75 km/jam, berapa 

kemungkinan paling besar rata-rata 

kecepatan mobilnya ? (Odometer adalah alat 

pencetak jarak / kilometer yang telah 

ditempuh oleh mobil). 

 

252. Astha, Bintang, dan Cita memiliki sejumlah 

kelereng dengan perbandingan : 

A : ( A + B + C ) = 1 : 5 

B : ( A + C ) = 1 : 2 

Jika kelereng Cita lebih banyak 20 butir dari 

kelereng Bintang, berapa jumlah kelereng 

milik Bintang ? 

 

253. ABC adalah segitiga 

sama sisi. Aa = Ac = 

Bb = Bc. Jika luas 

bagian yang diarsir 

= 8 cm2 , hitunglah 

luas segitiga ABC ! 

 

 

254. Sebuah kubus berukuran 10 cm × 10 cm × 10 

cm dipotong menjadi 8 buah kubus yang 

sama besar. Berapakah selisih luas 

permukaan kubus besar dengan luas 

permukaan delapan kubus kecil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



255. Bilangan 315 dapat diperoleh dari perkalian 

dua buah bilangan bulat positif. 

Ada berapa cara yang dapat dilakukan ? 

 

256. Jika sebuah pabrik dapat memproduksi 72 

mobil dalam waktu 1 hari, berapakah unit 

mobil yang dapat dihasilkan dalam 15 jam ? 

 

257. Perkalian dua bilangan bulat p dan q adalah 

100. Berapakah nilai tertinggi dari p + q ? 

 

258. Perhatikan tabel di bawah, jika x, y, z, dan w 

adalah bilangan bulat, dan perkalian dua buah 

bilangan tersebut ada di dalam tabel, 

Contoh : xy = 6, xz = 12.  

Berapakah nilai dari xw ? 

 
 

259. Luas bangun di bawah adalah 528 cm2. 

Berapakah keliling bangun tersebut? 

 
 

260. Jika dari titik P akan ditarik garis lurus ke 

sebuah titik yang lain, di titik manakah akan 

menghasilkan jarak √10 dari titik P ? 

 

 
 

261. Perhatikan pola berikut : 
1

2
 , 

1

12
 , 

1

30
 , 

1

56
,           , 

1

132
 . 

Tentukan bilangan yang seharusnya berada di 

dalam kotak ! 

 

262. Jika B dan C adalah bilangan bulat positif 

yang memenuhi persamaan : B ( B – C ) = 23 

Berapakah nilai C yang mungkin ? 

 

263. Jika : 

-2 ≤ x ≤ 5 

-3 ≤ y ≤ 7 ; 4 ≤ z ≤ 8 

w = xy – z 

Berapakah nilai terkecil dari w ? 

 

264. ABCD dan EFGH adalah bujur sangkar. Jika 

AB = 8 dan EF = 4, Berapakah luas daerah 

yang diarsir ? 

 
 

265. Frida menimbang berat badannya di sebuah 

timbangan. Jika dia berdiri dengan kedua 

kakinya, skala timbangan menunjukkan 30 

kg, jika dia berdiri dengan satu kaki saja, 

berapa angka yang ditunjukkan oleh skala 

timbangan tersebut ? 

 

266. Jumlah daei dua bilangan adalah S. Jika 

masing-masing bilangan ditambah 3 

kemudian masing-masing dikalikan 2, berapa 

jumlah akhir kedua bilangan jika dinyatakan 

dengan variabel S ? 

 

267. Pentomino adalah bangun datar yang terdiri 

dari lima persegi yang saling berhubungan 

antara sisi dengan sisi. Dari 12 tipe 

pentomino, berapakah banyaknya pentomino 

yang menyerupai pola sebuah kotak tanpa 

tutup ? 

Contoh pentomino : 

 

 
 

268. Pada tahun 2018, terdapat 80 siswa 

mengikuti kompetisi matematika di sekolah 

Al-Hidayah. Rencananya, kompetisi akan 

diadakan setiap tahun, dan setiap tahunnya 

diharapkan jumlah pesertanya meningkat 

50% dari tahun sebelumnya. Berapa 

perkiraan jumlah peserta kompetisi pada 

tahun 2022 ? 

 

269. N adalah bilangan kelipatan 8 terbesar yang 

angka-angka penyusunnya tidak ada yang 

sama. Jika N dibagi 1000, berapa sisanya ? 

 

270. Ibu memiliki 36 keping biskuit dan ingin 

membaginya untuk ke-enam anaknya dengan 

jumlah yang tidak sama untuk setiap anak. 

Sulung akan mendapatkan biskuit terbanyak. 

Berapa biskuit paling sedikit yang akan 

diperoleh anak sulung ? 

 

271. Soni dan Davi berangkat dari kota A dan kota 

B pada pukul 12:00 siang. Kecepatan Soni 40 

km/jam. Setelah 2 jam 15 menit. Davi 

tertinggal 18 km di belakang Soni, berapakah 

kecepatan Davi ? 

 



272. TRALALATRILILITRALALATRILILI ... 

TRALALATRILILI. Terdapat 100 pasang 

kata TRALALATRILILI. Huruf apakah yang 

terdapat pada posisi 569 dari belakang ? 

273. Tobi, Oki, Atika, dan Laela adalah jagoan-

jagoan dalam Permainan Alam Raya (PAR). 

Pada suatu hari, mereka berempat bermain 

PAR. Hasil akhirnya, Laela mendapat skor 

yang lebih tinggi dari Atika. Skor Tobi lebih 

baik dibandingkan ketiga pesaingnya, 

sedangkan skor Oki lebih baik daripada 

Atika. Sementara itu, Laela tak dapat 

mengalahkan Oki. Tentukan urutan nama 

keempat anak tersebut dari yang memiliki 

skor tertinggi ! 

 

274. Terdapat sebuah planet ajaib. Di sana, setiap 

makhluk betina hanya memiliki satu orang 

tua, yaitu satu ibu, setiap makhluk jantan 

memiliki dua orang tua, yaitu satu ayah dan 

satu ibu. Berapa jumlah kakek dan nenek 

yang dimiliki oleh satu makhluk jantan ? 

 

275. Bu Ida adalah guru KPM. Suatu hari, setelah 

mengajar, beliau ingin menemui bunda Nissa 

dengan naik sepeda. Beliau akan sampai di 

rumah Nissa dalam waktu 12 menit. Pada saat 

bersamaan, Nissa berangkat les ke KPM naik 

sepeda. Ia akan sampai ke KPM dalam waktu 

16 menit. Empat menit setelah mereka 

berangkat, jarak antara mereka berdua tinggal 

250 meter. Berapa jarak rumah Nissa ke 

KPM ? 

 

276. Terdapat sebuah tanaman super di kebun 

percobaan Yayasan Al-Muhajirin Jaka 

Permai. Pada hari pertama, pada tangkai 

tanaman tersebut tumbuh 1 helai daun. 

Kemudian, setiap hari selanjutnya, daun yang 

tumbuh pada tangkainya jumlahnya dua lebih 

banyak dari jumlah daun yang tumbuh pada 

hari sebelumnya. Berapa total jumlah daun 

yang tumbuh setelah 15 hari ? 

 

277. Berapa jumlah kaki dari dua ribu enam kaki 

sapi ditambah kaki dua ribu enam sapi ? 

 

278. Sebuah lomba lari menyambut HUT 

kemerdekaan Republik Indonesia diikuti oleh 

Ani, Ina, Nia, dan Ian. Setelah selesai lomba, 

masing-masing anak berkomentar sebagai 

berikut : 

 Ani : “Nia yang menjadi juara” 

 Ina : “Ternyata, saya bukan yang tercepat” 

 Nia : “Ina yang menjadi juara” 

 Ian : “Saya tidak menang” 

 Dari keempat anak tersebut, ada satu orang 

yang berbohong. Maka, siapakah yang 

sesungguhnya menjadi juara dalam lomba 

tersebut ? 

 

279. Berapakah bilangan berikutnya pada urutan 

pola berikut ini : 

1, 4, 9, 61, 52, 63, ... 

 

280. Pak Raswan mempunyai sawah seluas 4500 

m2 . untuk menghindari serangan hama tikus, 

ia membuat parit selebar 2 meter 

mengelilingi sawahnya. Berapa luas parit 

tersebut, jika panjang sawahnya 150 m ? 

 

281. Seorang pembuat candi menumpuk batu yang 

membentuk kubus dengan posisi sebagai 

berikut : 

Tampak Depan         Tampak Samping 

     

 

 

 

Berapakah paling sedikit jumlah batu 

berbentuk kubus yang dibutuhkan untuk 

membuat tumpukan batu yang sesuai dengan 

gambar tersebut ? 

 

282. Sebuah jam bergerak terlalu cepat. Setiap 

satu jam, ia bergerak lebih cepat 6 menit dari 

yang seharusnya. Suatu hari, jam tersebut 

dicocokkan untuk menunjukkan waktu yang 

benar pada pukul 08:00 pagi. Setelah 

beberapa waktu, jam tersebut menunjukkan 

pukul 11:40 pada pagi yang sama. Pukul 

berapa yang seharusnya ditunjukkan apabila 

jam tersebut bergerak tepat waktu ? 

 

283. Jumlah angka-angka pada bilangan 1656 

adalah 1 + 6 + 5 + 6 = 18 

Berapa banyak bilangan asli dari 1 sampai 

2006 yang jumlah angka-angkanya sama 

dengan 26 ? 

 

284. Bu Lies mempunyai toko kain. Ia menjual 

kainnya dengan harga 40% di atas harga 

pembelian. Suatu hari, dia menemukan 

kenyataan bahwa kayu meteran yang selama 

ini digunakan untuk mengukur kain yang 

dijualnya, ternyata panjangnya tidak tepat 1 

meter. Karena kesalahan ini, akhirnya ia 

hanya mendapatkan keuntungan 35% dari 

penjualan yang sudah terlanjur dilakukannya. 

Berapa panjang kayu meteran milik Bu Lies 

sebenarnya ? 

 

285. Perhatikan timbangan di bawah ini. Jika 

kondisinya dalam keadaan seimbang. Maka 1 

segitiga akan seimbang dengan ... persegi. 

 

 

 

286. Seorang laki-laki memiliki sebidang tanah 

yang luasnya 2006 m2 . ia memberikan 

sebagian tanahnya kepada 3 orang 

keponakannya. Keponakan pertama 

mendapat 
1

17
 bagian, keponakan kedua 



mendapat 
3

34
 bagian, dan keponakan ketiga 

mendapat 
5

59
 bagian. Berapakah total luas 

tanah yang diberikan kepada ketiga 

keponakannya ? 

 

287. Terdapat sebuah gambar persegi panjang di 

atas kertas. Jika panjang persegi panjang 

tersebut ditambah 2 cm dan lebarnya 3 cm, 

maka hasil perubahan tersebut berupa sebuah 

persegi. Tetapi jika panjangnya ditambah 3 

cm dan lebarnya ditambah 2 cm, maka 

luasnya bertambah 43 cm2 . berapakah 

keliling persegi panjang tersebut mula-mula 

? 

 

288. Jika luas persegi di 

bawah ini adalah 

400 m2 . hitunglah 

luas daerah yang 

diarsir (π = 3,14) ? 

 

 

289. Diketahui: 

 3982  = 158404 

 3.9982  = 15984004 

 39.9982 = 1599840004 

 399.9982 = 159998400004 

Tentukan jumlah angka dari 399.999.9982 

 

290. Uang karin jumlahnya 
1

3
 dari total jumlah 

uang Petra dan Maya. Uang Maya sama 

banyak dengan total jumlah uang Karin dan 

Petra. Berapa bagiankah uang Petra 

dibandingkan dengan uang Maya ? 

 

291. Saat pelajaran Matematika eksperimen, 

meja-meja di kelas KPM disatukan, dan para 

siswa duduk mengelilingi meja. Kemudian 

Pak Ridwan memberikan sebuah kardus 

berisi 25 balok mainan. Kardus tersebut 

diangsurkan secara estafet dari satu siswa ke 

siswa lain yang ada di sebelahnya, 

mengelilingi meja. Setiap kali kardus 

melewati seorang anak, anak itu mengambil 

satu balok, lalu memberikan kardus ke teman 

di sebelahnya. Demikian seterusnya sampai 

semua balok terambil. Hilman adalah anak 

pertama sekaligus terakhir yang mengambil 

balok, dan ia mendapatkan total 5 buah balok. 

Berapa orang siswa yang duduk mengelilingi 

meja tersebut ? 

 

292. Pak Sugih memiliki sebidang tanah 

berbentuk persegi berukuran 60 m × 60 m, 

dan ia akan membagikannya menjadi 6 

bagian. Setiap bagian harus berbentuk 

persegi, tetapi ukuran masing-masing bagian 

tidak harus sama. Berapa luas persegi 

terbesar dari hasil pembagian tersebut ? 

 

293. Sebuah pabrik perhiasan menyimpan 

perhiasan dalam beberapa kotak. Berat isi 

masing-masing kotak tersebut ditunjukkan 

pada gambar berikut. Dua diantara kotak 

tersebut berisi emas, 3 kotak berisi perak, dan 

1 kotak berisi mutiara. Jika berat seluruh 

perak sama dengan dua kali berat seluruh 

emas, berapakah berat mutiara yang 

tersimpan di kotak ? 

 

294. Tentukan banyaknya angka sebelum angka 5 

yang ke-100 pada bilangan desimal tak 

berulang berikut ini : 0,45445444544445... 

 

295. Di sebuah rak buku perpustakaan SD Al 

Azhar Kemang Pratama terdapat sejumlah 

buku. 80%-nya adalah buku matematika dan 

20% adalah buku IPA. Suatu hari, beberapa 

guru meminjam 25% dari buku matematika 

yang ada di rak buku, dan mengembalikan 10 

buku IPA. Sekarang terdapat 66 buku di rak 

tersebut. Berapa jumlah buku IPA mula-mula 

? 

 

296. Bilangan polindrom adalah bilangan yang 

jika dibaca dari kiri ke kanan atau dari kanan 

ke kiri hasilnya sama, misalnya 2332, 15651, 

14577541. Berapa kalikah sebuah jam digital 

membentuk bilangan palindrom dari pukul 

01:00 sampai dengan pukul 23:00 ? 

 

297. Pada pertandingan sepak bola Piala Dunia 

2018 di Rusia, terdapat 32 kesebelasan 

negara yang dibagi menjadi 8 grup. Dalam 

masing-masing grup, setiap kesebelasan akan 

bertanding satu kali dengan kesebelasan yang 

lain. Kemudian, juara I dan juara II dari 

masing-masing grup akan bertanding di 

babak selanjutnya dengan sistem gugur 

sampai mengasilkan juara 1, 2, dan 3. Berapa 

banyak pertandingan yang terjadi selama 

Piala Dunia Rusia ? 

 

298. Terdapat bilangan sebagai berikut : 

12345678910111213141516171819 

Hilangkanlah 20 angka dari bilangan di atas 

sehingga diperoleh: 

a. Bilangan terbesar 

b. Bilangan terkecil 

 

299. Terdapat sejumlah air di dalam 3 wadah yang 

serupa, yaitu wadah A, wadah B, dan wadah 

C. Jumlah air di wadah C lebih banyak 20 

liter dari total jumlah air di wadah A 

ditambah jumlah air di wadah B. Kemudian 

di masing-masing wadah ditambahkan air 

yang banyaknya sama dengan 
1

3
 isi air di 

wadah A. Sekarang jumlah air di wadah C 

sama dengan total jumlah air di wadah A 

ditambah wadah B. Berapa jumlah air di 

wadah A mula-mula ? 



300. Persegi yang mempunyai luas 144 cm2 dibagi 

menjadi empat buah persegi panjang yang 

mempunyai luas yang sama, seperti pada 

gambar berikut ini. Tentukan ukuran masing-

masing persegi panjang tersebut ! 
 

 
 

301. Caca, Dida, dan Edna adalah siswa KPM. 

Nama orang tua mereka adalah Joko, Khalim, 

dan Lukman, dalam urutan acak. Usia anak-

anak itu 10, 11, dan 12 tahun, dalam urutan 

acak. Caca lebih muda dari Dida dan anak 

pak Khalim. Anak pak Lukman lebih tua dari 

anak pak Khalim. Tentukanlah siapa orang 

tua dari masing-masing anak, dan berapa usia 

masing-masing anak itu ! 

 

302. Pada pagi hari tadi, di atas rak penjualan di 

KPM terdapat 70 buah buku dan VCD. 

Sampai sore ini, telah terjual 
1

3
 bagian dari 

persediaan VCD dan 
1

2
 bagian dari persediaan 

buku yang ada di atas rak penjualan. 

Sekarang jumlah VCD dan buku yang tersisa 

sama banyak. Berapa buah buku dan berapa 

buah VCD yang telah terjual ? 

 

303. Kevin, Ali, dan Nico akan menyeberangi 

sungai, mereka menyeberang dengan 

menggunakan perahu yang dapat membawa 

beban maksimal seberat 100 kg. Berat badan 

Kevin 80 kg, Ali, 43 kg, dan Nico 35 kg. 

Bagaimana cara menggunakan perahu 

tersebut agar ketiga orang tersebut dapat 

menyeberang semua ? 

 

304. Sebuah buku kehilangan satu lembar isinya. 

Jumlah semua bilangan dari halaman yang 

tersisa adalah 10000. Tentukan banyaknya 

halaman buku tersebut, dan tentukan halaman 

berapa yang hilang ! 

 

305. Fadli membutuhkan 113 liter cat untuk 

mengecat rumahnya. Ia mengecat selama 31 

hari, dimulai dari hari Sabtu tanggal 1 Juli. 

Jumlah cat yang digunakan setiap satu hari 

kerja (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan 

Jumat) sebanyak 
3

5
 dari yang digunakan setiap 

satu hari akhir pekan (Sabtu atau Minggu). 

Berapa liter jumlah total cat yang digunakan 

pada seluruh hari akhir pekan ? 

 

306. Perhatikan contoh berikut : 

 2 + 2 = 2 × 2  = 4 

 3 + 1,5 = 3 × 1,5 = 4,5 

 5 + 1,25 = 5 × 1,25 = 6,25 

 11 + 1,1 = 11 × 1,1 = 12,1 

Pada  masing-masing dari keempat 

persamaan tersebut, hasil penjumlahan 

bilangan pertama dengan pejumlahan kedua 

sama dengan hasil perkalian bilangan 

pertama dengan bilangan kedua. 

a. Temukan tiga pasangan bilangan lain yang 

dapat membentuk persamaan seperti di 

atas ! 

b. Temukan polanya, kemudian tuliskan 

dalam bentuk persamaan matematika ! 

307. Seorang memilih empat bilangan bulat positif 

a, b, c dan d.  

Kemudian orang tersebut menuliskan lima 

penjumlahan berikut : a + b, a + c, a + d, b + 

c, dan c + d.  

Hasil penjumlahan tersebut secara berurutan 

adalah 51, 56, 58, 61 dan 68.  

Berapakah nilai dari a, b, c dan d ? 

 

308. Imam melakukan perjalanan dari A ke B. 

Pada hari pertama Imam berjalan sepanjang 
1

3
 

dari total perjalanan. Pada hari kedua Imam 

melakukan perjalanan 
1

2
 dari perjalanan yang 

di lakukannya dihari pertama. Di hari ketiga 

Imam melakukan perjalanan 
1

4
 dari perjalanan 

yang dilakukannya pada hari kedua, dan di 

hari keempat Imam berjalan sepanjang 10 

meter dan kini dia berada di B. Berapa meter 

jarak total perjalanan Imam ? 

 

309. Ada sebuah tabung yang diisi air di 

dalamnya. Luas alasnya adalah 250 cm². 

Tinggi air di tabung adalah 10 cm. 

Kemudian dimasukkan balok dengan ukuran 

panjang 8 cm, lebar 5 cm dan tinggi 5 cm 

sehingga seluruh balok tenggelam. 

Berapakah tinggi air di dalam tabung 

sekarang ? 

 

 

 

 

 

 

 

310. Dodi berangkat pukul 6 pagi dari rumah 

menuju sekolah dengan mengendarai sepeda 

dengan kecepatan rata-rata 5 km/jam. Rumah 

dan sekolah Dodi berjarak 4 km. Setelah 30 

menit, tiba-tiba Ia tersadar telah 

meninggalkan tugas sekolahnya di rumah. Ia 

berhenti selama 10 menit untuk menelepon 

Ayahnya yang segera berangkat untuk 

mengantarkan tugas Dodi. Jika Dodi kembali 

mengendarai sepeda menuju sekolah dengan 

kecepatan yang sama, berapa kecepatan 

mobil ayah Dodi apabila mereka sampai di 

sekolah dalam waktu yang bersamaan ? 

 



 


