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Soal latihan SD 

 

1. Persediaan  makanan ternak 5 sapi cukup untuk 10 hari. Jika sapi bertambah 5 ekor, maka 

makanan itu hanya cukup untuk 

a. 4 hari 

b. 5 hari 

c. 6 hari 

d. 7 hari 

e. 8 hari 

 

2. Persediaan  makanan ternak 9 sapi cukup untuk 10 hari. Jika sapi bertambah 6 ekor, maka 

makanan itu hanya cukup untuk  

a. 4 hari 

b. 5 hari 

c. 6 hari 

d. 7 hari 

e. 8 hari 

 

3. Penduduk suatu perkampungan diketahui ada 50 jiwa berusia kurang dari 40 tahun,  60 jiwa 

berusia lebih dari 20 tahun, sedangkan 40 jiwa berusia di antara 20 dan 40 tahun. Banyak 

penduduk di perkampungan itu adalah 

a. 60 jiwa 

b. 70 jiwa 

c. 90 jiwa 

d. 110 jiwa 

e. 150 jiwa 

 

4. Setiap minggu seorang anak menabung sebesar 2 kali dari minggu sebelumnya. Minggu 

pertama ia menabung Rp1000. Berapa minggu ia harus menabung agar tabungannya 

berjumlah Rp63.000 ? 

a. 6 minggu 

b. 7 minggu 

c. 8 minggu 

d. 9 minggu 

e. 10 minggu 
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5. Tempat duduk pada suatu gedung pertunjukan diatur sedemikian rupa sehingga pada baris 

pertama terdapat 3 kursi, baris kedua terdapat 5 kursi, baris ketiga terdapat 7 kursi, baris 

keempat terdapat 9 kursi dan seterusnya bertambah 2 kursi pada baris berikutnya. Jika 

gedung tersebut terdapat 6 baris, maka banyaknya kursi pada gedung tersebut adalah 

a. 30 kursi 

b. 32 kursi 

c. 40 kursi 

d. 44 kursi 

e. 48 kursi 

6.  

 
Agar jaring-jaring pada gambar disamping merupakan jaring-jaruing sebuah kubus, maka 

harus dihilangkan kotak nomor 

a. 6 dan 8 

b. 1 dan 8 

c. 1 dan 2 

d. 6 dan 1 

e. 2 dan 6 

 

7. Gambar ada pada soal nomor 6. 

Jika nomor 6 sebagai alas kubus (bagian bawah kubus), maka yang menjadi bagian atas 

(tutup) kubus adalah nomor 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 7 

e. 8 

 

8. Pada suatu gambar tampak tinggi rumah 3 cm dan tinggi pintu 1 cm. Jika tinggi rumah 

sebenarnya 6 m, maka tinggi pintu sebenarnya adalah 

a. 1 m 

b. 2 m 

c. 3 m 

d. 4 m 

e. 5 m 
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9. Pada Lomba Matematika disediakan 30 soal, tiap jawaban benar mendapat nilai 4, salah 

mendapat nilai (-1) dan tidak dijawab dapat nilai 0 (nol). Si Doel mampu mengerjakan 21 

soal dengan benar, nilai yang diperoleh Si Doel adalah 79. Berapa soal yang tidak dikerjakan 

Si Doel  

a. 3 

b. 4 

c. 5 

d. 6 

e. 7 

 

10. Jumlah 5 bilangan ganjil berurutan adalah 45. Bilangan ganjil terbesar yang memenuhi 

adalah  

a. 10 

b. 11 

c. 12 

d. 13 

e. 14 

 

11. Kawat sepanjang 3,5 meter akan dibuat segitiga sama sisi dan persegi. Jika ukuran sisi 

perseginya adalah 5 cm dan ukuran sisi segitiga sama sisinya adalah 5 cm. jika semua kawat 

dibuat persegi atau segitiga sama sisi. Kawatnya habis (tidak ada sisa). Berapakah jumlah 

segitiga dan persegi  

(ada dua jawaban yang benar. pilih 2 jawaban!) 

a. 13 persegi dan 6 segitiga 

b. 12 persegi dan 8 segitiga 

c. 11 persegi dan 8 segitiga 

d. 10 persegi dan 10 segitiga 

e. 9 persegi dan 11 segitiga 

f. 8 persegi dan 11 segitiga 

 

12. Kawat sepanjang 3,5 meter akan dibuat segitiga sama sisi dan persegi. Jika ukuran sisi 

perseginya adalah 5 cm dan ukuran sisi segitiga sama sisinya adalah 5 cm. jika semua kawat 

dibuat persegi atau segitiga sama sisi. Kawatnya habis (tidak ada sisa). Berapakah jumlah 

segitiga dan persegi paling banyak 

a. 19 

b. 20 

c. 21 

d. 23 

e. 25 
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13. Adi membeli 2 mangkuk bakso dan 1 gelas es degan. Budi membeli 1 mangkuk bakso dan 2 

gelas es degan. Setelah selesai makan, mereka membayar bersama-sama. Adi membayar 

7500. Sedangkan Budi membayar 6000. Berapakah harga satu mangkuk bakso dan satu gelas 

es degan 

a. 2000 dan 2000 

b. 2000 dan 1500 

c. 2500 dan 1500 

d. 3000 dan 1500 

e. 3000 dan 2000 

 

14. Di warung yang berbeda. 

Agus membeli 3 mangkuk bakso dan 2 gelas es degan. Bagus membeli 1 mangkuk bakso 

dan 5 gelas es degan. Setelah selesai makan, mereka membayar bersama-sama. Ternyata 

harga yang dimakan agus sama dengan harga yang dimakan Bagus. Jika mereka Agus 

membayarkan yang dimakan Bagus. Agus membayar dengan uang 50.000 dan mendapat 

kembalian 20.000. Berapakah harga satu mangkuk bakso dan satu gelas es degan 

a. 2500 dan 2000 

b. 3000 dan 1500 

c. 3500 dan 2000 

d. 4000 dan 2000 

e. 4500 dan 1500 


