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1. Ani membeli 
1

4
 kg gula pasir dengan harga Rp. 

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

 

2. 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 

 

3. Diketahui pola huruf sebagai berikut: 

ABBCCCDDDABBCCCDDA ... 

a) Tentukan huruf yang ke-11 

b) Berapa jumlah huruf C jika kamu menghitung 

sampai urutan ke-115 ? 

 

4. 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 ? 

 

5. 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 ? 

 

6. Jika a * b = 
𝑎−𝑏

2
. Berapakah (21 * 9) * 7 ? 

 

7. Berapa kali selama 24 jam, sudut antara jarum 

menit dan jarum jam membentuk sudut 45o ? 

 

8. 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. 

 

9. 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 ? 

 

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

Berapa balok yang dapat dimasukkan ke dalam 

kotak tertutup berdimensi 7 × 9 × 11 ? 

 

11. 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 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 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
 ? 

 

13. Nyatakan 
19

94
 dalam bentuk 

1

𝑚
+

1

𝑛
 dimana m dan 

n adalah bilangan bulat positif ! 

 

14. 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 ? 

 

15. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

Tentukan luas daerah yang diarsir dalam cm2. 

 

 

 

 

 

 

16. Tentukan nilai x yang memenuhi operasi 

berikut: 

 

 

17. 
2

5
 dari 56 adalah .... 

 

18. 9 + 32 × 21 ÷ 4 ÷ 3 + 5 × 2 = .... 

 

19. Pada bilangan 52423542 jumlah angka-angka 

pada nilai tempat jutaan, puluhan, ribuan, 

ratusan, dan satuan adalah .... 

 

20. Tuliskan jumlah dari 2, 
4

10
 dan 

15

50
 dalam bentuk 

desimal ! 

 

21. 479 × 41 = (390 × 41) + (  × 39). Tentukan 

angka di dalam kotak agar operasi hitung 

tersebut benar ! 

 

22. Suatu bilangan jika dibagi 36 memberikan sisa 

25. Berapakah sisa pembagiannya jika 

bilangan tersebut dibagi 12 ? 

 

23. Luas daerah suatu persegi sama dengan luas 

daerah persegi panjang yang bersisi 25 cm dan 

lebar 16 cm. Maka panjang persegi itu adalah 

... 



24. Amir membeli 6 mangga dan 3 jeruk dengan 

harga Rp. 36.000,00. Berapa harga 2 mangga 

dan 1 jeruk ? 

 

25. Di bawah ini ada 3 buah dadu yang 

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

Berapa jumlah titik yang tidak terlihat pada 

gambar ? 

 

 

 

 

 

26. Jumlah lima bilangan asli beurutan adalah 350. 

Tentukan bilangan terbesar dari ke-lima 

bilangan tersebut ! 

 

27. D adalah titik tengah garis AE, dan AB = BC 

= CD. Jika AE = 6 cm, tentukan panjang AB ! 

 

 

 

28. 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 ? 

 

29. Hitunglah keliling dari bangun berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Berapa banyak angka 2 yang ditulis ketika kita 

menuliskan angka 1 sampai 100 ? 

 

31. 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 ? 

 

32. Tentukan luas daerah di bawah ini, jika jarak 

antar titik adalah 1 cm ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Tentukan angka terkecil dari operasi 

pengurangan di bawah ini. (Dengan hanya 

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

 

    

     –   

    
 

34. 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 ? 

 

35. 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 ? 

 

36. Dalam suatu kompetisi Matematika, Arini 

berada pada urutan ke-24 dari atas dan urutan 

ke-329 dari bawah. Berapa jumlah perserta 

kompetisi tersebut ? 

 

37. Yani ada di lantai 3. Kemudian dia naik ke atas 

7 lantai dan kemudian turun kembali 3 lantai. 

Tentukan di lantai berapakah Yani sekarang ? 

 

38. 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 ? 

 

39. 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 ? 

 

40. 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 .... 

 

41. 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 ? 

 

42. 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 ? 

 

43. 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 .... 

 



44. Bilangan bulat positif ditulis berturut-turut 

dalam bentuk di bawah ini bilangan ke-delapan 

yang akan ditulis pada kolom C adalah .... 

 

 

 

 

 

45. 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 ? 

 

46. Isilah kotak kosong berikut dengan angka 

1sampai 9. Setiap angka hanya digunakan 1 

kali ! 

   +      =    

   +      =    

   +      =    

 

47. Tentukan nilai dari: 

2000 ÷ 200 × 20 ÷ 2 × 0,2 ÷ 0,02 × 0,002 ! 

 

48. Jika kita menuliskan bilangan 2000 sebagai 

perkalian dua bilangan bulat A dan B. 

Tentukan nilai terkecil dari A + B ! 

 

49. Fahri, Dinda, dan Ayu membagi sekotak jeruk. 

Fahri memperoleh 
1

3
 dari total jeruk ditambah 4 

jeruk. Dinda memperoleh 
1

2
 dari sisanya 

ditambah 6 jeruk. Sisa jeruk berjumlah 12 

diberikan kepada Ayu. Berapa jumlah jeruk 

dalam kotak mula-mula ? 

 

50. Luas daerah suatu persegi panjang adalah 306 

cm2. Jika panjang persegi panjang tersebut 

bertambah 3 cm, maka luas persegi panjang 

tersebut bertambah 51 cm2. Tentukan panjang 

persegi panjang tersebut mula-mula ! 

 

51. Tentukan nilai dari: 

1 −
1

2
+

3

4
−

5

8
+

7

16
−

9

32
+

11

64
  ! 

 

52. Tentukan angka satuan dari : 

7×77×77×7777×77777×777777×777777. 

 

53. 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 ! 

54. Tentukan perbandingan luas daerah yang 

diarsir dengan daerah yang tidak diarsir pada 

segitiga sama sisi berikut: 

 

 

 

 

 

 

55. Persegi 4 × 4 seperti ditunjukkan pada gambar. 

Baris, kolom dan diagonalnya berisi angka 1, 

2, 3, dan 4. Berapakah nilai K + M + N + R ? 

1 F G H 

T 2 J K 

L M 3 N 

P Q 1 R 

 

56. 
34+8−2

13−7+4
 = .... 

 

57. Nilai dari 3
1

10
+  4

11

100
 = .... 

 

58. Tentukan suku ke-100 dari pola berikut 3, 7, 

11, 15, .... 

 

59. Umur Rini tiga kali umur adiknya. Jika umur 

Rini 24 tahun. Berapakah umur adiknya 8 

tahun yang akan datang ? 

 

60. Hitunglah hasil dari (
1

3
) × (

3

5
) × (

5

7
) × (

7

9
) ×

(
9

11
) × (

11

13
) = .... 

 

61. What is the remainder when 2009 is devided 

by 11 ? 

 

62. Persegi panjang PQRS dibagi dalam 6 persegi 

yang sama besar dan diarsir seperti tampak 

pada gambar. Tentukan perbandingan daerah 

yang diarsir dengan luas persegi PQRS ! 

 
 

63. Laras completes a 30 km race in 2,5 hours. 

What is her average speed in km per hour ? 

 

64. Tiga roti keju dan satu roti sarikaya harganya 

Rp. 14.400,00. Satu roti keju dan satu roti 

sarikaya Rp. 5.400,00. Berapakah selisih harga 

roti keju dan roti sarikaya ? 

 

65. Kedua lambang @ pada persamaan di bawah 

ini menunjukkan 2 angka yang sama pada 

sebuah pecahan. Berapakah nilai @ supaya 

persamaan tersebut benar ? 
5

17
+

2@

3@
 = 1 

 

66. How many square units are in the area of the 

largest square that can be inscribed in a circle 

with radius 2 units ? 



67. Hitunglah banyaknya seluruh segitiga dengan 

berbagai ukuran pada gambar berikut ! 

 

 

 

 

 

 

 

68. Which of the following is the highest annual 

wage: $700 per week, $2600 per month or 

$32,000 per year ? 

 

69. Sebuah bilangan prima terdiri dari dua angka, 

jumlah kedua angkanya adalah 4, dan bilangan 

prima tersebut sama dengan kelipatan 4 

dikurangi 1. Bilangan berapakah itu ? 

 

70. Berapa paling sedikit 

banyak kubus yang harus 

ditambahkan pada bangun 

berikut untuk membuat 

kubus besar? 

 

71. The sum of the first and third of three 

consecutive integers is 110. What is the value 

of the second integer ? 

 

72. Jam digital terbaca 03:33. Maka pada 111 

menit dari sekarang, jam digital tersebut akan 

terbaca .... 

 

73. Gambar di bawah ini adalah persegi panjang 

ABCD dengan DC = 8 cm. Jika luas segitiga 

BDC adalah 24 cm2 . tentukan keliling persegi 

panjang ABCD? 

 
 

74. Pagi hari bak mandi berisi 300 liter air. 

Kemudian air terpakai sebanyak 83.000 cc. 

Pada siang hari bak tersebut diisi kembali 

sebanyak 75 dm3, maka banyak air dalam bak 

tersebut sekarang adalah ... liter. 

 

75. Dua belas balon disusun dalam lingkaran 

seperti pada gambar. Secara berurutan sesuai 

dengan arah putaran jarum jam, setiap balon 

yang ketiga diletuskan. Balon C adalah balon 

yang pertama diletuskan. Proses ini berlanjut 

sampai tersisa dua balon terakhir yang tidak 

diletuskan. Kedua balon tersebut adalah ... 

 
 

76. Perkalian dua bilangan bulat a dan b adalah 

120. Berapakah nilai tertinggi dari a + b ? 

 

77. Setelah menempuh 180 km, Kaka tiba di 

rumah nenek pukul 15:00, dengan 

menggunakan kendaraan berkecepatan 80 

km/jam. Pukul berapakah Kaka berangkat ? 

 

78. Berapa sudut yang dibentuk antara jarum 

panjang (menit-an) dan jarum pendek (jam-an) 

pada pukul 03:10 ? 

 

79. Hitunglah : 1 + 2 – 3 – 4 + 5 + 6 – 7 – 8 + ... + 

97 + 98 – 99 – 100 + 101 = .... 

80. Perbandingan jumlah uang Sasa, Sisi dan Sesa 

2 : 3 : 4. Jumlah uang mereka Rp. 450.000,00. 

Mereka akan menyumbang untuk teman yang 

sakit. Sasa memberi 
1

4
 uangnya, Sisi memberi 

0,4 uangnya dan Sesa memberi 40% uangnya. 

Berapa jumlah uang yang akan disumbangkan 

? 

81. Nilai dari 
2+4+6+8+10

1+2+3+4
 = .... 

 

82. Hitunglah nilai dari (102 × 45) – (37 × 30) = 

∆ × 15. 

Tentukan nilai dari ∆ 

 

83. Perhatikan keempat jam ini. Hanya ada 1 jam 

yang  menunjukkan waktu yang tepat. Salah 

satu jam menunjukkan waktu 20 menit lebih 

cepat. Salah satu jam yang lain menunjukkan 

waktu 20 menit lebih lambat. Pukul berapakah 

sekarang ? 

 
 

84. 25% dari N adalah 50. Maka 
2

5
 dari N adalah 

.... 

 

85. Jika besok hari Jum’at, maka 4 hari yang akan 

datang adalah hari .... 

 

86. Manakah dari daftar berikut yang merupakan 

bilangan ganjil ? 

 a. 20012 + 1 

 b. 20022 + 8 

 c. 20032 + 5 

 d. 20042 + 7 

 

87. Hitunglah nilai dari 1
1

10
+  2

22

200
+  3

333

1000
 = ... 

88. Temukan besar sudut y pada gambar di bawah 

ini ! 

 

 

 

 

 



89. Perhatikan jaring-jaring kubus di bawah ini. 

Jumlahkan pasangan angka-angka yang 

terletak pada permukaan yang saling 

berhadapan. Berapakah jumlah terbesar? 

 

 

 

 

 

 

90. Perhatikan pola berikut ! 

 Baris ke-1 1 

 Baris ke-2 1 3 

 Baris ke-3 1 3 5 

 Baris ke-4 1 3 5 7 

 Baris ke-5 ... ... ... ... 

Selisih jumlah bilangan pada baris ke-9 

dengan baris ke-8 adalah .... 

 

91. Jika luas yang diarsir adalah 36 cm2, maka 

luas persegi enam berikut ini adalah ... cm2. 

 
 

92. Suatu perjalanan ditempuh dengan kecepatan 

60 km/jam, memerlukan waktu 4 jam. Jika 

ingin tiba dalam waktu 3 jam, berapa 

kecepatannya ? 

 

93. Tentukan bilangan terkecil yang terdiri dari 5 

angka yang habis dibagi 78! 

 

94. Jika a#b = 
(𝑎2+ 𝑏2)

(𝑎−𝑏)
 ; hitunglah nilai dari 7#3 = 

.... 

 

95. Ongkos suatu taksi adalah Rp. 10.000,00 

untuk 5 km pertama dan Rp. 3.000,00 untuk 

tiap 2,5 km selanjutnya. Jika agus naik taksi 

tersebut dan membayar Rp. 40.000,00. Berapa 

km Agus naik taksi tersebut ? 

 

96. Pada gambar trapesium di bawah ini, panjang 

y adalah ... 

 

 

 

 

 

 

97. Jodi pergi memancing setiap 5 hari sekali. 

Selma pergi memancing setiap 6 hari sekali. 

Jika mereka pergi memancing bersama-sama 

pada tanggal 2 Januari 2009, pada tanggal 

berapa mereka memancing bersama-sama lagi 

? 

 

98. Perkalian dua bilangan bulat p dan q adalah 

100. Berapakah nilai tertinggi dari p + q ? 

99. Hitunglah (1 −  
1

2
)  ×  (1 +  

1

2
)  × (1 −

 
1

3
)  × (1 +  

1

3
)  ×  (1 −  

1

4
)  × (1 +  

1

4
) = .... 

 

100. Dalam turnamen catur antara A, B, C, D, E, 

F, dan G, setiap peserta bertanding melawan 

keenam peserta lainnya, masing-masing satu 

kali pertandingan. Berapa banyak 

pertandingan dilakukan dalam turnamen 

tersebut ? 

 

101. Find the area of the shaded region in the 

following figure ! 

 

 

 

 

 

102. Di sebuah kotak terdapat sejumlah bola 

merah dan sejumlah bola hijau. Jika 

mengambil bola-bola itu tanpa melihat, 

minimal harus diambil tujuh bola agar yakin 

diperoleh bola merah, dan minimal harus 

diambil 13 bola agar yakin diperoleh kedua 

warna. Ada berapa banyak bola di kotak 

tersebut ? 

 

103. Berapa banyak kubus 

yang harus 

ditambahkan pada 

bangun berikut untuk 

membuat kubus besar 

dengan panjang rusuk 

4 satuan ? 

 

104. Usia Rais tahun ini adalah kelipatan 5. Tahun 

depan usianya adalah kelipatan 7. Jika Rais 

berusia kurang dari 50 tahun, berapa usianya 

tahun ini ? 

 

105. Dalam sebuah segitiga sama kaki ABC, AB 

= 2BC. Jika keliling segitiga ABC adalah 240 

mm, maka panjang AC dalam milimeter 

adalah .... 

 

106. Pada gambar persegi panjang di bawah ini AB 

= 7 cm dan BC = 12 cm. Titik E dan F pada 

garis BC dan titik G pada garis AD. Tentukan 

perbandingan luas daerah yang diarsir dengan 

luas daerah persegi panjang ! 

 
 

107. Tentukan angka satuan dari 22009 + 32009 ! 



108. Dokter Ardian, dokter Dini, dan dokter Riki 

mempunyai spesialisasi di bidang penyakit 

anak, penyakit dalam, dan bedah, dalam 

urutan acak. Masing-masing huruf depan 

nama dokter tidak sama dengan huruf depan 

spesialisasi mereka. Dokter Dini bukan dokter 

anak. Tentukan spesialisasi masing-masing 

dokter tersebut ! 

 

109. Terdapat 222 bola merah di sebuah keranjang. 

Seorang anak dapat mengambil 6 bola merah 

dari keranjang tersebut, lalu memasukkan 12 

bola putih sebagai gantinya. Anak itu 

melakukannya berulang kali sampai semua 

bola merah habis. Berapakah jumlah bola di 

dalam keranjang tersebut sekarang ? 

 

110. Jari-jari 6 buah lingkaran yang identik yang 

masing-masing bersinggungan dengan 

persegi panjang seperti pada gambar di bawah 

ini adalah 7 cm. Tentukan luas daerah yang 

diarsir ! 

 
 

111. Jika pecahan 
3

7
 dalam suatu bilangan desimal 

maka hasilnya 
3

7
= 0, 𝑎1𝑎2𝑎3𝑎4... dimana a1, 

a2, a3, a4 adalah angka-angka pada urutan ke-

1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Tentukan angka pada 

urutan ke-2018 ! 

 

112. Hitunglah : 
1

2×3
 +  

1

3×4
 +  

6

4×5
+  

1

5×6
+

 
1

6×7
+  

1

7×8
 = .... 

 

113. Pada segitiga ABC, A = 20o. DE, DC, EF dan 

FC pada segitiga dimana AD = DE = EF = FC 

= BD. Maka ukuran sudut ACF adalah ... 

 
 

114. Perhatikan gambar berikut ! 

 

 

 

 

Berapa banyak persegi agar seimbang dengan 

1 buah lingkaran kecil ? 

 

115. Jumlah tiga bilangan asli berurutan adalah 

2010. Maka bilangan terbesar dari ketiga 

bilangan tersebut adalah ... 

116. Amel menyebutkan bilangan-bilangan prima 

secara berurutan mulai dari 2, 3, 5, 7, dan 

seterusnya. Bilangan prima yang ke-15 yang 

disebutkan Amel adalah .... 

 

117. 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 = 

.... 

 

118. Berapa paling sedikit 

banyak kubus yang harus 

ditambahkan pada 

bangun berikut untuk 

membuat kubus besar ? 

 

119. Bilangan kuadrat yang paling dekat dengan 

2018 adalah .... 

 

120. Perhatikan pola berikut : 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 

4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6 ... 

Bilangan berapakah urutan yang ke-100 ? 

 

121. Tentukan banyaknya persegi pada gambar 

berikut ! 

 
 

122. Jika 3*4 = 3+4+5+6 dan 6*5 = 6+7+8+9+10, 

maka 8*4 adalah .... 

 

123. Fardan berangkat dari rumah ke sekolah 

menggunakan sepeda dengan kecepatan 18 

km/jam, tetapi pulang dengan berjalan kaki 

karena ban sepedanya kempes di sekolah. Jika 

jarak rumah Fardan ke sekolah 6 km dan total 

waktu yang dibutuhkan Fardan dari rumah ke 

sekolah dan dari sekolah ke rumah adalah 80 

menit. Berapa kecepatan Fardan berjalan kaki 

? 

 

124. Luas daerah Poligon ABCDEF seperti pada 

gambar di bawah ini dalam cm2 adalah ... 

 
 

125. Luas suatu persegi panjang yang sisi-sisinya 

bilangan asli adalah 100 cm2. Keliling yang 

terpanjang dari persegi panjang tersebut 

adalah .... 

 

126. (
1

10
−

10

10
)  × (

1

10
−

9

10
)  × (

1

10
−

8

10
)  × … ×

 (
1

10
+

8

10
)  × (

1

10
+

9

10
)  × (

1

10
+

10

10
) = .... 



127. Seorang tukan sablon membuat nomor dada 

pada 150 kaos mulai dari 111 sampai dengan 

no 260. Banyaknya angka 0 yang ia buat 

adalah ... 

 

128. Jika ⦟CBD adalah siku-siku, maka dari busur 

derajat ini besar sudut ⦟ABC mendekati ... 

 
 

129. Misalkan n* didefinisikan sebagai 
1

𝑛
, 

kebalikan dari n. Contoh, 5* = 
1

5
. Berapa 

banyak pernyataan di bawah ini yang benar ? 

i) 3* + 6* = 9*   

ii) 6* - 4* = 2*  

iii) 2* × 6* = 12*  

iv) 10* ÷ 2* = 5* 

 

130. Tentukan perbandingan luas daerah yang 

diarsir dengan luas keseluruhan bangun 

berikut ! 

 
 

131. Saya mempunyai koin lebih dari 90. Jika saya 

tumpuk koin-koin menjadi 8 kelompok, saya 

akan kekurangan 1 koin. Jika saya tumpuk 

menjadi 9 kelompok, koin akan tersisa 1. 

Berapa koin yang saya miliki? 

 

132. In how many ways can you form the word 

“OLYMPIC” ? 

   M 

 

  Y  P 

 

 L  M  I 

 

O  Y  P  C 

 

 L  M  I 

 

  Y  P 

 

   M 

 

133.  ABCDEF 

              F × 

GGGGGG 

Berapa nilai A + B + C + D + E + F + G ? 

 

134. Seorang panitia lomba membagikan dua buah 

kartu bilangan bulat yang berurutan yang 

diambil dari rentang 1 hingga 10 kepada dua 

orang peserta. Kemudian terjadilah dialog 

antara kedua peserta tersebut. 

Peserta 1 : Saya tidak tahu berapa bilangan 

pada kartumu 

Peserta 2 : Saya juga tidak tahu berapa 

bilangan pada kartumu 

Peserta 1 : Sekarang saya tahu berapa 

bilangan pada kartumu 

Berdasarkan dialog tersebut, berturut-turut, 

bilangan pada kartu yang diterima peserta 1 

dan peserta 2 adalah .... dan ....  
 

135. The operation ( * ) in the table below means 

that p * q = (– p – q) + 16.  

So the result of a + b + c + d is .... 

* a b 

c 1 2 

d 3 4 
  

136. Nilai dari 
1

4𝑥5
 + 

1

5𝑥6
 + 

1

6𝑥7
 + ... + 

1

2016𝑥2017
 + 

1

2017𝑥2018
  + 

1

2018𝑥2019
 adalah .... 

 

137. Dalam segitiga ADE,    ADE = 140º. Titik B 

dan C masing-masing terletak pada AD dan 

AE. Jika AB = BC = CD = DE. Besar     EAD 

adalah ... º. 
 

138. Heni dan Andi menuliskan bilangan genap 

mulai dari 2 sampai dengan 2018 pada 

sebuah buku. Banyaknya digit yang ditulis 

oleh Heni adalah setengah dari banyaknya 

digit yang ditulis oleh Andi. Jadi banyaknya 

digit yang ditulis oleh Heni adalah ... digit. 
 

139. Dinda memiliki dua jenis gula. Dinda 

berencana mencampur gula tersebut dengan 

perbandingan a : b. Harga gula jenis 1 adalah 

Rp 10.000,00 dan harga gula jenis 2 adalah 

Rp 15.000,00. Jika harga gula jenis 1 

mengalami kenaikan sebesar 25 %, gula jenis 

2 mengalami penurunan harga sebesar 5 % 

dan harga gula campuran antara gulla jenis 1 

dan gula jenis 2 sama. Maka nilai a : b adalah 

.... 
 

140. Sebuah persegi dengan panjang sisi 45 cm 

dibagi menjadi sembilan persegi dan lima 

diantaranya diarsir seperti pada gambar 

berikut. 

 

 

 

 

 

        Gambar 1                  Gambar 2 

Kemudian setiap persegi yang belum diarsir 

dibagi lagi menjadi sembilan persegi dan 

dilakukan pengarsiran seperti pada langkah 

sebelumnya. Proses ini dilanjutkan dengan 

cara yang sama. Setelah langkah kelima, luas 

persegi yang sudah diarsir adalah .... 


