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BAGIAN 1  

BERIKAN JAWABAN AKHIR! 

 

1. Jika   dibagi 9 , maka sisanya  sama dengan …. 

 

2. Perhatikan gambar berikut. Pada segiempat ABCD dibuat setengah lingkaran pada 

sisi AD dengan pusat E dan segitiga BEC sama sisi. Jika BC = 20 cm, maka luas 

daerah yang diarsir adalah….  

 
3. Bilangan-bilangan 3, 4, dan 7 disubstitusikan secara acak untuk menggantikan 

konstanta-konstanta a, b, dan c pada persamaan kuadrat , dengan 

syarat a, b, dan c tidak boleh digunakan lebih dari satu kali dalam satu persamaan 

kuadrat. Peluang persamaan kuadrat itu mempunyai akar-akar real sama dengan 

….  

 

4. Nilai x bulat  yang memenuhi persamaan  adalah ….. 

 

5. Pada pemilihan calon pelatih sirkus yang diikuti oleh 5 kontestan, diketahui bahwa 

pemenangnya mendapat 10 suara. Jika diketahui juga bahwa tidak ada dua 

kontestan yang memperoleh jumlah suara yang sama, maka perolehan terbesar 

yang mungkin untuk kontestan dengan suara paling sedikit adalah .... suara.  

 

C 

B A 

D 

E 20 cm 
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6. Misalkan a dan b adalah dua bilangan berbeda yang merupakan anggota himpunan 

. Nilai terbesar dari    adalah …. 

 

7. Diberikan dua bilangan bulat berbeda yang berjumlah 37.  Apabila bilangan yang 

lebih besar dibagi dengan bilangan yang lebih kecil, maka hasil baginya adalah 3 

dan sisanya 5.  Hasil bagi bilangan yang lebih kecil terhadap yang lebih besar 

tersebut dalam pecahan sederhana adalah …. 

 

8. Rata-rata 15 bilangan adalah 0. Bila bilangan-bilangan v, w, x, y, dan z ditambahkan, 

maka rata-ratanya bertambah 5. Lima bilangan yang ditambahkan ini membentuk 

sebuah barisan hitung juga dan salah satunya bernilai 0. Jika v adalah bilangan yang 

terbesar, maka nilai dari v adalah ….  

 

9. Misalkan a dan b bilangan bulat sehingga . Nilai terkecil yang 

mungkin untuk  adalah ….  

 

10. Luas persegi panjang ABCD 112 satuan. Titik E dan F berada di diagonal AC seperti 

gambar di bawah. 3(AE + FC) = 4EF. Luas segitiga DEF adalah ....  

  
 

11. Jumlah digit dari bilangan bulat positif terkecil tetapi lebih besar dari 1 yang jika 

dibagi 3, 4, 5, dan 6 akan bersisa 1 adalah .... 

 

12. Bentuk sederhana dari    adalah ....  

A B 

C D 

E

E 

F 
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13. Seekor kura-kura berjalan mengelilingi suatu persegi dengan sisi 4 m dan jaraknya 

selalu tetap, yakni 1 m dari bagian terluar persegi tersebut. Luas daerah yang 

dibatasi oleh lintasan kura-kura tersebut adalah ...... 

 

14. Pada gambar di bawah, ABCD adalah sebuah jajargenjang. Bila besar sudut a + b = 

1050, besar sudut p + q + r + s = .... 

 
15. Pak Amin menangani suatu proyek pembangunan jalan tembus di wilayah Malang 

Selatan. Pembangunan diperkirakan selesai dalam waktu 130 hari dan dikerjakan 

oleh 60 orang. Setelah proses pembangunan berjalan 52 hari, ternyata proyek harus 

dihentikan selama 13 hari karena kehabisan bahan. Pak Amin tidak mau proyek 

molor waktunya. Agar proyek berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan 

maka pak Amin harus menambah ..... orang. 

 

16. Suatu mobil hanya mempunyai 4 tempat duduk. Jika terdapat 3 orang yang naik 

mobil tersebut, maka banyak cara pengaturan orang duduk yang terjadi jika salah 

satu orang harus duduk di kursi sopir adalah .... 

 

17. Nilai terbesar x yang memenuhi sistem persamaan  

 
adalah .... 
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. 

18. Luas daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah ..... 

 

19. Pada peringatan ulang tahunnya Dina meminta adiknya Anto untuk memasangkan 

lampu berwarna di ruang tamu. Banyaknya lampu berwarna tersebut ada 12, 

dengan rincian 4 berwarna merah, 3 berwarna putih, dan sisanya berwarna biru. 

Ketika akan memasangkan lampu pada soketnya, Anto menghitung ternyata 

banyaknya soket ada 18. Banyaknya cara pengaturan lampu yang dapat dilakukan 

Anto adalah .... 

 

20. Udin dan Anto teman sekolah di SMP. Rumah Udin dan rumah Anto berlawanan 

arah dari sekolah. Dari rumah Udin ke sekolah ada 5 jalan yang bisa dilalui, 

sedangkan dari sekolah ke rumah Anto ada 4 jalan yang bisa dilalui. Banyaknya 

cara Udin berjalan dari rumahnya ke rumah Anto melewati depan sekolah mereka 

ada ..... 
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BAGIAN 2 
BERIKAN JAWABAN SEJELAS MUNGKIN ! 
 

1. Shinichi Kudo mempunyai 45 bola pingpong yang dimasukkan ke dalam kotak A,  

B dan C. Mula-mula Shinichi memindahkan 7 bola dari kotak A ke kotak B. 

Kemudian 3 bola pingpong dipindahkan dari kotak B ke kotak C. Akhirnya 6 bola 

pingpong dipindahkan Shinichi 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? 

 

2. Carilah luas daerah yang diarsir pada gambar berikut jika diketahui ABCD 

merupakan persegi dengan panjang 2 cm. 

 
 

 

 


