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 Petunjuk Umum 

1. Tuliskan nama dan asal sekolah, kabupaten, dan provinsi anda pada setiap 

halaman dari lembar soal dan jawaban. 

2. Tes ini terdiri dari 25 soal. Masing-masing soal bernilai satu jika dijawab 

dengan benar. 

3. Waktu yang disediakan adalah 90 menit. 

4. Anda diminta menuliskan jawaban yang sesuai untuk setiap pertanyaan 

pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

5. Lembar soal dan lembar jawaban harus anda kumpulkan kembali pada saat 

tes berakhir. 

6. Bekerjalah dengan cermat dan rapi. 

7. Jawaban hendaknya anda tuliskan dengan menggunakan tinta, bukan 

pensil. 

8. Selama tes, anda tidak diperkenankan menggunakan buku (selain kamus 

Inggris-Indonesia), catatan dan alat bantu hitung. Anda juga tidak 

diperkenankan bekerja sama. 

9. Mulailah bekerja hanya setelah pengawas memberi tanda dan berhentilah 

bekerja segera setelah pengawas memberi tanda. 

 

Selamat bekerja 
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ISIAN 

 

1. Label harga jual sebuah sepeda adalah Rp. 475.000,00. Jika pembeli 

mendapat potongan sebesar   8% dari harga yang tertera di label, maka 

harga yang harus dibayar pembeli adalah …. rupiah. 

 

2. The value of  𝑥2𝑦2 − 𝑥2 + 𝑦 − 20  when 𝑥 = 2 and 𝑦 = 3 is… 

 

3. Ratih mengendarai sepeda dan bergerak ke arah barat sejauh 4 km dari 

rumahnya. Kemudian dia bersepeda ke arah selatan sejauh 2 km. Setelah 

itu, ia bersepeda sejauh 3 km ke arah timur  dan kemudian 2 km ke arah 

utara. Jarak dari posisi Ratih terakhir ke rumahnya adalah … km. 

 

4. Jika  2,75 + 5,6 = 
20

A
  maka A = …  

 

5. Sebuah trapesium yang panjang sisi-sisi sejajarnya adalah 20 cm dan 12 

cm dan tingginya 10 cm. Luas trapesium tersebut adalah … cm
2
. 

 

6. Perbandingan luas persegipanjang dan segitiga pada gambar di bawah ini 

adalah ... : ... 

 

 

 

 

 

 

 

3 cm 

2 cm 
4 cm 
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7. Setiap calon ketua rohis MA Al-Mukminun wajib menyetor hafalan 

Asmaul Husna dan akan di tes pada setiap akhir pekan. Berikut adalah 

hasil tes hafalan Asmaul Husna di pekan kedua (jumlah hafalan Asmaul 

Husna untuk calon Rohis ke-4 tidak tercatat): 

Calon ketua Rohis 

ke- 

Jumlah Asmaul Husna yang telah 

hafal 

1 20 

2 34 

3 42 

4 … 

5 37 

6 40 

7 29 

 

Jika rata-rata jumlah Asmaul Husna yang telah dihafal para calon ketua 

Rohis di pekan kedua ini adalah 33 , maka calon ketua Rohis ke- 4 telah 

menghafal Asmaul Husna sebanyak… 

 

8. Pada bulan Ramadhan tahun lalu DKM Al-Hikmah mengadakan program 

pesantren kilat yang diikuti oleh 15 santri MI, mereka diharuskan 

menghafal juz 30, dan jika hasil dari tes awal yang dilaksanakan pada 

pekan pertama di bulan Ramadhan adalah sebagai berikut: 

 

Jumlah surat yang telah 

hafal 

10 15 20 25 30 

Jumlah santri 4 2 3 3 3 

 

Maka median dari hasil tes awal tersebut adalah… 

 

9. Laras memiliki uang sejumlah Rp 54.000. Jika uang lima ribuan lebih 

banyak 6 lembar dari uang seribuan, maka banyak uang lima ribuan yang 

dimiliki Laras adalah ... lembar. 
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10. Jika panjang sebuah persegi panjang ditambah 30 persen dari semula, dan 

lebarnya dikurangi 20 persen dari aslinya, maka luasnya bertambah 

sebesar … persen dari semula. 

 

11. Riksa mempunyai 10 biji kelereng, kemudian ia menerima lagi sejumlah 

kelereng dari pamannya. Ketika Fahrul dan Ahmad datang ke rumahnya,  

Riksa mengajak mereka untuk bermain kelereng. Setelah Riksa 

memberikan 5 kelereng kepada Fahrul, 
5

2
 dari kelereng yang ia miliki 

diberikan kepada Ahmad. Jika sekarang Riksa mempunyai 12 buah 

kelereng, maka kelereng yang diberikan paman Riksa adalah … buah. 

 

12. Bilangan hasil pembulatan ke bilangan puluhan terdekat dari    25 + 11 ×

33 ÷ 5 adalah … 

 

 

13. Jika operasi    terhadap bilangan positif didefinisikan sebagai a  b = 

ba

ab


,  

maka 4  (4  4) = …  

 

 

14. Sebuah drum berisi minyak  2/5 bagian. Apabila ke dalam drum itu 

dituangkan lagi 8 liter minyak, maka drum menjadi terisi  2/3  bagian. 

Volume dari drum tersebut adalah .... liter. 

 

15. Sebuah kubus terbuka yang memiliki panjang rusuk 90 cm terisi penuh air. 

Air dari kubus tersebut semuanya dimasukkan ke dalam bak kosong 

berbentuk balok yang berukuran panjang 90 cm dan lebar 75 cm sehingga 

bak tersebut penuh. Maka tinggi bak tersebut adalah .... cm. 
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16. Suatu segi enam beraturan memiliki panjang sisi 1 cm. Jika dua buah segi 

enam seperti ini berdempetan maka panjang kelilingnya adalah 10 cm, 

sedangkan jika tiga buah segi enam berdempetan maka panjang sisinya 

adalah 14 cm (lihat gambar). 

     

 

 

 

 

Keliling yang diperoleh jika 20 buah segi enam didempetkan adalah…. 

cm. 

17. Jika panjang sisi persegi besar adalah 5 cm dan panjang sisi persegi kecil 

adalah 4 cm, maka luas daerah yang diarsir adalah… cm
2
 

 

 

18. Suatu segitiga digambarkan didalam suatu persegi panjang berukuran 4 cm 

kali 5 cm (seperti di bawah ini). Luas daerah segitiga tersebut adalah 

…cm
2
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19. Rata-rata dari empat buah bilangan adalah 16. Jika bilangan pertama 

ditambah 3, bilangan kedua ditambah 5, bilangan ketiga ditambah 6 dan 

bilangan keempat ditambah 10, maka selisih antara rata-rata baru dengan 

rata-rata semula adalah … 

 

20. Bilangan palindrom adalah bilangan yang dibaca sama dari kiri ke kanan 

ataupun dari kanan ke kiri. Sebagai contoh, 12321 dan 7337 merupakan 

bilangan palindrom. Jika x + 20503 merupakan suatu bilangan palindrom, 

maka bilangan positip terkecil x adalah… 

 

21. Jika nilai dari 22013 −  22012 − 22011 − 22010 = 2𝑛  maka n = ... 

 

22. Tiga orang anak mempunyai berat badan yang merupakan tiga bilangan 

berurutan. Diketahui jumlah total berat badan ketiga anak tersebut adalah 

129 kg, sedangkan dua diantara ketiga anak tersebut mempunyai berat 

badan total lebih besar dari 85 kg. Berat badan anak yang paling ringan 

adalah … kg. 

 

23. Misalkan P titik tengah dari CD dan Q titik tengah AB. Perbandingan 

antara luas daerah yang diarsir dengan luas persegi panjang ABCD adalah 

…. : … 

 

 

 

 

24. ABCD dan DCBA menyatakan bilangan dengan 4 angka.  Setiap huruf 

yang berbeda menyatakan angka yang berbeda. Jika 9 x ABCD = DCBA, 

maka ABCD adalah … 
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25. Misalkan P titik tengah dari AD dan Q  titik tengah CD. Jika luas persegi 

ABCD 36 2cm , maka luas daerah yang diarsir adalah… 2cm . 
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