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1. (1 point) Usia Krisni lima belas tahun dan setengah dari umur kakaknya Puguh. 

Wanty 6 tahun lebih muda dari Puguh dan 4 tahun lebih tua dari Yuana. Robby 

umurnya lebih tua 9 tahun dari Wanty. 

a. Siapakah paling tua ? 

b. Siapakah paling muda ? 

c. Berapa selisih umur Roby dan Krisni ? 

d. Berapa umur Yuana ? 

 

2. (1 point) 32 adalah berapa persen dari 80 ? 

3. (1 point) Bilangan manakah yang paling kecil ? Bilangan mana yang paling besar 

4. ? Urutkan dari yang kecil ke yang paling besar (dari kiri kekanan) ? 
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5. (1 point) Jika 
16
1

=x  dan 16=y  % ,  x atau y yang lebih besar? 

6. (1 point) 1/3 berbanding  7/9 adalah ? 

7. (1 point) 1 + ½ + ¼ + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + 1/128  = 

8. (1 point) X = 0.16 % dari 3.45 dan Y = 3.45 dari 0.16 %,  tentukan X dan Y ? 

9. (1 point) Jika 3  r/s  =  5, tentukan nilai dari (3r-s) / s = 



10. (1 point) Bila sebuah roda sepeda berputar sebanyak 12 kali, maka roda mobil 

berputar sebanyak 18 kali. Bila roda sepeda berputar 36 kali, maka roda mobil 

akan berputar berapa kali ? 

11. (1 point) Seorang pedagang menjual baju seharga Rp. 60.000 dan memperoleh 

keuntungan 20% dari harga beli.  Berapa modal  baju tersebut ? 

12. (1 point) Empat orang membuat sebuah rumah dan selesai dalam waktu 15 hari. 

Berapa orang yang diperlukan untuk membuat rumah dalam waktu 6 hari ? 

13. (1 point) Seorang mengendarai motor dari titik x  ke titik y. Berangkat dari titik x 

menuju ke timur sepanjang 20 Km, lalu belok keutara 20 km, lalu belok ketimur  

10 km, lalu belok ke utara 10 km dan terakhir belok ke timur 10 km sampai titik 

y. Berapa km jauh dari titik x ke titik y ? 

14. (1 point) Pak Ridin mempunyai 5 orang anak. Usia anak bungsu adalah x tahun 

dan sulung  2 x tahun. Tiga anak yang lain masing-masing berumur x + 2, x + 4, 

dan 2x - 3. Bila rata-rata hitung umur mereka adalah 16 tahun, maka usia anak 

sulung berapa tahun ? 

15. (1 point) Sebuah benjana berbentuk silinder berisi 1/5 nya. Jika ditambah dengan 

6 liter lagi. Bejana ini menjadi berisi ½ nya. Berapa liter kapasitas bejana 

tersebut?  

16. (1 point) Sebuah pabrik merencanakan membuat sepatu dan sandal. Jumlah kedua 

barang tersebut adalah 1200 pasang. Sepatu tersebut jumlahnya 4 kali jumlah 

sandal. Berapa pasang sepatu yang akan dibuat ? 

17. (1 point) Waktu di Jayapura adalah lebih cepat 3 jam daripada di Jakarta. Sebuah 

pesawat terbang berangkat dari Jayapura jam 07.00 pagi dan tiba di Jakarta 6 jam 

kemudian. Pada jam berapa pesawat terbang tersebut tiba di Jakarta ? 

18. (1 point) Dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 3 tim dan dilakukan 120 orang. 

Tim pertama dilakukan oleh 1/6 nya, tim kedua terdiri dari ½ nya. Berapakah 

jumlah anggota tim ketiga ? 

19. (1 point) Gambarkan polygon yaitu  : Pentagon, Heptagon, Nanogon dan 

Decagon?  

20. (1 point) Pengumpulan data dapat dilakukan dengan (paling sedikit 5) ? 



21. (1 point) Dalam pengukuran data ada 4 skala yang digunakan, sebutkan dan 

definisikan setiap skala dan berikan contohnya ?  

 


