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I . Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang 

paling benar! 

1. ( 15 x 27 ) + ( 15 x 23 ) = 15 x ( 27 + 23 ) 
Pengerjaan hitung diatas menggunakan sifat ….  
a. Komutatif c. Distributif 
b. Asosiatif d. Pertukaran 
 

2. Bilangan 35,4 di bulatkan ke satuan terdekat menjadi .... 
a. 30 c. 36 
b. 35  d. 40 
 

3. 52 x 27 = n  n kira – kira .... 
a. 1.000 c. 1.500 
b. 1.200 d. 1.800 
 

4. Bilangan berikut yang merupakan bilangan prima adalah …. 
a. 51 c. 61 
b. 57 d. 91 

 
5. Faktor prima dari 120 adalah …. 

a. 2, 3 dan 5 c. 2 x 3 x 5 
b. 23, 3 dan 5 d. 23 x 3 x 5 

 
6. Faktorisasi prima dari 180 adalah …. 

a. 2, 3 dan 5 c. 2 x 3 x 5 
b. 22, 32 dan 5 d. 22 x 32 x 5 

7. A = 23 x 3² x 5,         B = 24  x 3 x 7  
FPB dari A dan B adalah ..... 
a. 6  c. 24 
b. 18   d. 210 
 

8. KPK dari 16 dan 24 adalah .... 
a. 8 c. 72 
b. 48  d. 96 
 

9. Pada garis bilangan, angka n terletak 5 langkah ke kanan dari angka – 3. nilai n 
adalah …. 
a. – 8  c. 2 
b. – 2  d. 8 

   
10. – 25 + 17 =.... 

a. – 42 c. 8 
b. – 8 d. 42  
 

11. – 12 + (– 24) : 6 =.... 
a. – 16  c. 6 
b. – 6 d. 16 
 

12. Suhu di dalam lemari es – 70 C. Suhu di luar lemari es 180 C. Selisih suhu didalam 
dan diluar lemari es adalah …. 
a. – 8 c. 11 
b. 8 d. 25 

  
13. Arti dari 17² adalah .... 

a. 17 + 17  c. 17 x 2 
b. 17 + 2  d. 17 x 17  
 

14. Nilai kuadrat dari 24 adalah …. 
a. 48  c. 566 
b. 476 d. 576 
 

15. 900 + 144 : 2² = .... 
a. 10,5 c. 33 
b. 21 d. 36  
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16. Suatu bilangan jika diakar kuadrat kemudian ditambah 10 hasilnya 25. bilangan 
tersebut adalah ….  

 a. 15 c. 225 
 b. 25 d. 250 
 
17. Pukul 10.00 malam dalam notasi 24 jam ditulis …. 
 a. 10.00 c. 21.00 
 b. 20.00  d. 22.00 
 
18. 2 jam 25 menit 30 detik 
  3 jam 50 menit 50 detik + 
 … jam  … menit … detik 
 
 a. 5 jam 15 menit 20 detik  c. 6 jam 15 menit 20 detik 
 b. 5 jam 16 menit 20 detik d. 6 jam 16 menit 20 detik 
 
19. Dua jam yang lalu waktu menunjukkan pukul 08.30. maka 45 menit yang akan 

datang waktu menunjukkan pukul …. 
a. 07.45 c. 10.15 

 b. 09.15  d. 11.15 
 
20. Besar sudut ABC pada gambar disamping adalah ….  
 a. 400 c. 900 
 b. 900  d. 1400   

 
21.  Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam 

disamping adalah ….. 
  a. 90°  c. 130°  
  b. 120° d. 150o 

 
 
22. Pada hari minggu, keluarga Pak Ahmad bertamasya ke pantai. Jarak antara 

rumah dan pantai 22 km. ketika menempuh perjalanan sejauh 1.700 dam, ban 
mobil pecah. Setelah diperbaiki, mereka melaanjutkan perjalanan kembali. Jarak 
yang masih harus ditempuh hingga pantai adalah … meter. 
a. 5 c. 1.722 

 b. 500  d. 5.000 
 

23. Sepeda motor melaju dengan kecepatan rata – rata 36 km / jam. maka 
kecepatan sepeda motor tersebut adalah … m/detik 

 a. 0,6 c. 10 
 b. 6 d. 60  
 
24. Budi bersepeda menempuh jarak 60 km dengan waktu 1 ½  jam. kecepatan 

Budi dalam bersepeda adalah … km/jam 
 a. 30 c. 60 
 b. 40  d. 90 
 
25. Nama bangun disampig adalah .... 
  a. persegi  c. layang – layang  
  b. persegi panjang  d. Trapesium  
 
 
26.            Rumus tersebut adalah luas bangun .... 
   a. persegi c. trapesium 
   b. layang-layang d. persegi panjang 
 
 
27. Luas gambar disamping adalah ... cm2 
   a. 40 c. 300 
   b. 150 d. 2.160 
 
 

 
28. Luas layang-layang disamping yaitu 56 cm2. Jika panjang 

diagonal pendeknya 8 cm, maka panjang diagonal lainnya 
yaitu … cm. 

  a. 7 c. 16 
  b. 14 d. 18 

 
 
 

29.    Gambar disamping tersusun atas … kubus satuan. 
  a. 48 c. 72 
  b. 64 d. 96 
 
 

2
iagonaldiagonalxdLuas =  
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30. Volume bangun di samping adalah …. 
  a. 3.750 cm3 c. 775 cm3 
  b. 1.450 cm3 d. 375 cm3 

 
 
 
 
II.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang paling benar ! 
 
31. Faktor prima dari 72 adalah .... 
 
32. FPB dan KPK dari 50 dan 75 adalah … dan … 
 

33. 
4
1

jam + 51 menit – 300 detik = … detik.  

 
34. – 15 + 8 x ( – 10 ) = .... 
 
35. Sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam 

disamping adalah …. 
 
36. Faizah bersepeda kerumah nenek yang berjarak 30 km, berangkat pukul 05.00 

dengan kecepatan rata-rata 20 km/jam. Faizah akan tiba dirumah nenek pada 
pukul .... 

37. Diantara bangun layang-layang dan trapesium berikut, Mana yang lebih luas  … 

 
38. 729 + 82 : 256 = …. 
 
39. Sebuah kubus volumenya 1.728 cm3. maka panjang sisinya adalah ... cm 
 
40. Volume sebuah balok yang memiliki panjang 15 cm, lebar 12 cm dan tinggi 8 cm 

adalah … cm2. 

III.  Jawaban soal dibawah ini dengan tepat  
 
41. Harga 4 buku dan 2 pensil Rp. 20.000,00. Harga buku Rp. 2.000,00 lebih mahal 

dari harga pensil. Berapakah harga yang harus dibayar Andi, jika hanya membeli 
1 buku ?  

 
42. Cantika mempunyai 18 bunga mawar, 24 anggrek dan 36 melati. Bunga tersebut 

akan ditaruh dalam vas dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak vas bunga 
yang diperlukan ? 

 
43. Roni berlatih renang setiap 2 hari sekali, Rudi setiap 4 hari dan Rana seminggu 

sekali. Jika tanggal 1 Desember 2012 mereka berenang bersama-sama, maka 
kapan lagi mereka berenang bersama – sama ? 

 
44. Jika diketahui jumlah sudut-sudut sebuah segitiga adalah 

1800, coba tentukan besar sudut a ? 
  
 
 
 
 
45. Sebuah kereta api berangkat pukul 20.45 dari stasiun A menuju stasiun B 

dengan kecepatan 80 km/jam. Jika kereta api tersebut tiba pukul 04.15, 
Berapakah jarak antara stasiun A dan stasiun B ? 

 
46. Umur Pak Hendra 4 windu lebih 3 tahun. Sedangkan umur Bu Tatik 2 lustrum 

lebih muda dari Pak Hendra. Berapa tahun Jumlah umur mereka ? 
 
 
47.  Pak Krisna ingin membeli tanah Bu Fia seharga Rp 

120.000,00 per m2. Jika bentuk dan ukuran tanah 
tersebut seperti gambar disamping, Berapa uang yang 
akan diterima Bu Fia ? 

 
 
 
48. Ayah membeli televisi baru. Televisi tersebut dibungkus kardus berbentuk kubus 

dengan panjang rusuk 40 cm. Berapakah volume kardus televisi tersebut ?  
 

25 cm 
15 cm 

10 cm 

3 

KKG SENDURO 



49. Sebuah akuarium di taman hiburan berbentuk balok. Ukuran panjang, lebar dan 
tingginya masing-masing 5 m, 4 m dan 2 m. Berapa liter volume air yang dapat 
menempati akuarium tersebut ? 

 
50. Berikut adalah sifat-sifat dari bangun datar : 

(1)  Sisi yang berhadapan sejajar. 
(2)  Sisi yang berdekatan sama  panjang. 
(3)  Sepasang sudutnya sama besar. 
(4)  Keempat sudutnya siku-siku. 
 
Dari sifat tersebut, yang merupakan sifat dari bangun layang-layang 
adalah ... 
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