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CONTOH SOAL DAN KISI-KISI UJIAN NASIONAL SD/MI TAHUN 2012/2013 
MATA PELAJARAN MATEMATIKA 

No Kompetensi Indikator Soal Jawaban 
1 Memahami konsep 

dan operasi hitung 
bilangan bulat serta 
dapat 
menggunakannya 
dalam kehidupan 
sehari-hari 

Siswa dapat menentukan hasil 
operasi hitung  campuran 
bilangan cacah 

1. 9 + 6 x 2 ÷ 3 – 4 = 
a. 6 
b. 9 
c. 4 
d. 3   

Pada operasi hitung yang harus diperhatikan adalah operasi 
mana dulu yang harus dilakukan. Pada operasi hitung 
perlakuan pertama yaitu mengoperasikan perkalian (x), 
pembagian (÷), penjumlahan (+), pengurangan (-)  
Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, … 
Jadi dalam soal yang harus dilakukan terlebih dahulu 6x2 
kemudian hasilnya dibagi 3 kemudian ditambahkan 9 baru 
dikurangi 4 jadi jawabnnya 9 (B) 

Siswa dapat menyelesaikan soal 
cerita yang  berkaitan dengan 
operasi hitung campuran bilangan 
cacah 

2. Rina mempunyai 3 pot bunga 
mawar putih yang masing-masing 
mempunyai 6 kuntum bunga dan 4 
pot bunga mawar merah yang 
masing-masing mempunyai 5 
kuntum bunga. Berapa jumlah 
kuntum bunga yang Rina miliki 
seluruhnya? 
a. 38 
b. 39 
c. 77 
d. 81 

Baca seksama soalnya 
Jumlah kuntum putih = 3 pot x 6 kuntum 
             = 18 
Jumlah kuntum merah = 4 pot x 5 kuntum 
    = 20 
Jumlah keseluruhannya = 18 + 20 
       = 38 (A) 

Siswa dapat menentukan hasil 
operasi hitung campuran 
bilangan bulat 

3. (-2 + 6) + (11 – 9) x (-2 – 3) = 
a. -30 
b. -10 
c. -6 
d. 8 

Ketika ada tanda kurung pada operasi hitung, lakukan terlebih 
dahulu masing-masing perhitungan di dalam tanda kurung 
kemudian lakukan operasi hitung seperti no 1,  
Bilangan bulat adalah bilangan yang bisa dimisalkan , dimana 
a habis dibagi b dan  
b ≠ 0 
misal: -100, -50, -1, 0, 1, -5 
jadi 
(-2 + 6) + (11 – 9) x (-2 – 3) 
      4     +       2     x      (-5) 
      4     +             (-10) 
           (-6) (C) 
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Memahami konsep 
dan operasi 
hitung bilangan 
pecahan serta dapat 
menggunakannya 
dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Siswa dapat menyelesaikan soal 
cerita yang berkaitan dengan 
penjumlahan dan pengurangan 
pecahan 

4. Ibu Ani membuat dua buah kue 
yang ukurannya sama, satu rasa 
stobery yang satu lagi rasa coklat. 
Kue rasa stobery 5/8 bagiannya 
habis dimakan, sedangkan kue 
coklat 7/10 bagiannya habis 
dimakan juga. Berapa banyak sisa 
kue yang belum dimakan? 
a. 6/18  
b. 12/18 
c. 12/88 
d. 48/80 

Pada prinsipnya pecahan adalah bilangan yang bisa 
dimisalkan dengan  dimana b ≠ 	0 a disebut pembilang dan b 
disebut penyebut, untuk menyelesaikan penjumlahan dan 
pembilangan misal 
 +  cari kpk antara b dan d kemudian kalikan selisih 

penyebutnya ke masing masing a dan c agar lebih mudah 
biasanya 
 +  =  

Dalam soal diketahui 2 kue sama besar berarti bagiannya 
sama, kue stobery habis 5/8 bagian berarti sisanya 3/8 lagi 
sedangkan kue coklat habis 7/10 bagian berarti sisa 3/10 
bagian lgi jadi sisa yang belum dimakan 
 +  = ( ) ( ) =   (D) 

 
Siswa dapat menentukan hasil 
operasi hitung perkalian dan 
pembagian berbagai bentuk 
pecahan 

5. 2  x 0,2 ÷ 40%  = 

a. 1   

b. 1  

c. 2     

d.  

Berbagai bentuk pecahan yaitu pecahan biasa seperti , , 
pecahan decimal seperti 0,1 dan pecahan perseratus atau 
dikenal persen misal 20% 
Pada soal diketahui pilihannya dalam bentuk pecaahan biasa 
jadi semua harus dirubah kedalam pecahan biasa terlebih 
dahulu, 2  dijadikan dalam bentuk  terlebih dahulu jadi 
penyebut dikali bilangan biasa didepannya kemudian ditambah 
pembilangnya, jadi (3x2) +1 jadi 7/3, kemudian decimal 0,2 
kadi 2/10 (jika diperkecil jadi 1/5) dan 40% jadi 40/100 (jika 
diperkecil 2/5) jadi 
 x  ÷  =  ÷  =  x  =  = 1  (B) 

Siswa dapat menyelesaikan soal 
cerita sederhana yang berkaitan 
dengan skala atau perbandingan 

6. Diketahui haarga 3 buah pensil 
adalah Rp 4.500, jika Amin mau 
membeli 5 buah pensil maka yang 
harus dibayar Amin adalah? 
a. Rp  5.500 
b. Rp  6.500 
c. Rp. 7.500 
d. Rp. 8.500 

Perbandingan pada dasarnya ada 2 jenis tetapi pada tingkatan 
sekolah dasar hanya dikenalkan perbandingan senilai. Pada 
perinsipnya perbandingan senilai adalah perbandingan dimana 
jika nilai a adalah b maka nilai 2a adalah 2b, 3a adalah 3b dan 
seterusnya sebanding dengan peningkatannya. 
Pada soal diketahui 3 pensil 4500 maka 5 pensil??? 
 =  

푏 = 	 	  = 7500 (C) 
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Siswa dapat menentukan urutan 
berbagai bentuk pecahan dari besar 
ke kecil atau sebaliknya 

7. Tentukan urutan besarnya pecahan 
berikut dari yang terbesar ke yang 
terkecil? 
a.  ,  0,6  , 65%  

b. 65%		,  ,  0,6  ,  

c.   , 65% ,  0,6 

d. 0,6  , 65%  ,       

Untuk memudahkan pengurutan sebaiknya semua bentuk 
pecahan dijadikan pecahan decimal  
 = 0,85   dan 65% = 0,65 jadi urutan yang benar 

 
 , 65% , 0,6 (C) 

Memahami dan 
menggunakan 
faktor dan kelipatan 
dalam 
pemecahan  masalah 

Siswa dapat menentukan KPK atau
FPB dari dua bilangan dalam 
bentuk faktorisasinya 

8. Berapa KPK dari 6 dan 8? 
a. 2 x 3 
b. 2  x 3 
c. 2  x 3 
d. 2  x 3  

KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil 
FPB adalah Faktor persekutuan terbesar 
Faktor adalah angka yang bisa membagi habis suatu bilangan 
Faktorisasi dalam KPK/FPB dikenal dengan faktorisasi prima 
atau bilangan prima yang membagi habis suatu bilangan misal 
6 faktornya 2 x 3             8 faktornya 2   
12 faktornya 2  x 3 
Dalam soal ditanyakan faktorisasi KPK dari 6 dan 8 
KPK dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, … 
KPK dari 8 adalah 8,16, 24,… 
Jadi KPK dari 6 dan 8 adalah 24 
Faktorisasi 24 adalah      24 
 
 
 2        12 
  
 
 2      6 
 
 
       2      3 
Jadi faktorisasinya 2 x 2 x 2 x 3 atau 2  x 3 (C) 

Siswa dapat menentukan FPB atau 
KPK dari tiga buah bilangan dua-
angka 

9. Berapa FPB dari 96, 72 dan 64? 
a. 24 
b. 32 
c. 36 
d. 40 

Cari faktorisasi masing-masing bilangan seperti contoh no 8 
96 = 2  x 3 
72 = 2  x 3  
64 = 2  
Setelah itu cari pangkat terkecil dari ktiga fakot tersebut yaitu 
2  x 3 jadi hasilnya 24 (A) 
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Siswa dapat menyelesaikan soal 
cerita yang berkaitan dengan KPK 

10. Ibu Ruri selalu datang ke pasar 
setiap 4 hari sekali dan Ibu Mia 
selalu datang ke pasar setiap 3 hari 
sekali. Jika hari ini tanggal 13 Maret 
mereka bertemu dipasar, tangga 
berapa mereka akan bertemu 
kembali di pasar 
a. 24 Maret 
b. 25 Maret 
c. 26 Maret 
d. 27 Maret 

Dari soal cari KPK dari 4 dan 3 yaitu 12 maka jika mereka 
bertemu tanggal 13 mereka akan bertemu kembali 12 hari 
yang akan datang yaitu 25 Maret (B) 

Siswa dapat menyelesaikan soal 
cerita yang berkaitan dengan FPB 

11. Ibu mempunyai 24 kue keju dan 18 
kue donat, Jika ibu ingin 
memasukannya kedalam sebuah 
kotak dengan jumlah yang sama 
setiap kotak maka kotak yang 
dibutuhkan ibu harus? 
a. 6 
b. 5 
c. 4 
d. 3 

Dari soal tinggal dicari FPB dari 24 dan 18 maka FPB dari 24 
dan 18 adalah 6 dimana masing masing kotak berisi 3 kue keju 
dan 2 kue donat (A) 

Memahami konsep 
dan operasi hitung 
bilanganberpangkat 
dan penarikan akar 
pangkat 2 atau 3 

Siswa dapat menentukan hasil 
operasi hitung penjumlahan atau 
pengurangan bilangan pangkat dua 

12. 8  + 9  = 
a. 17 
b. 43 
c. 72 
d. 145 

Bilangan pangkat (ekponen) dua adalah bilangan yang 
dinotasikan 푎  dimana 푎  = a x a 
Maka 8  = 8 x 8 = 64 
          9  = 9 x 9 = 81 
Jadi 8  + 9  = 64 + 81 = 145  (D) 

Siswa dapat menentukan hasil 
penarikan akar pangkat 
tiga dari suatu bilangan pangkat 
tiga 

13. √216 =  
a. 5 
b. 6 
c. 7 
d. 8 

√216 = 6 

Siswa dapat penyelesaikan 
masalah yang berkaitan 
dengan penarikan akar pangkat tiga 

14. Sebuah bak penampungan yang 
berbentuk kubus mempunyai 
volume 27 푚  berapa panjang sisi 
kubur tersebut? 
a. 2 m 
b. 3 m 

Karena volume kubus adalah sisi x sisi x sisi maka kalau 
ditanyakan sisi adalah akar pangkat tiganya dari volume 
Sisi = √27 = 3 (B) 
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c. 4 m 
d. 5 m 

2 Memahami konsep 
ukuran waktu, 
panjang, berat, 
panjang, luas, debit, 
volume, dan konsep 
jarak dan kecepatan 
serta 
penggunaannya 
dalam pemecahan 
masalah. 

Siswa dapat menentukan hasil 
penjumlahan dan pengurangan 
satuan waktu atau satuan panjang 
yang disajikan dalam soal cerita 
sederhana. 

15. Dian pergi ke Jakarta dari Bandung 
selama 4 jam 30 menit. Jika Dian 
sampai di Jakarta jam 18:20 maka 
Dian berangkat dari Bandung Jam? 
a. 13:20 
b. 13:30 
c. 13:40 
d. 13:50 

Penjumlahan dan pengurangan pada bilangan jam berbeda 
dengan penjumlahan dan pengurangan biasa misal dalam soal 
diketahui datang di Jakarta 18:20 dikurangi perjalanan 4:30 
jadi harus dipisah antara jam dan menit 
  18:      20 
   4:      30  - 
Karena 20 tidak bisa dikurangi dengan 30yang akan 
menghasilkan minus maka sebaiknya 20 ditambah dulu 1 jam 
atau 60 menit jadi 80 bentuknya seperti ini 
 17:      80 
   4:      30  - 
 13:      50 
Jadi jawabannya 13:50 (D) 

Siswa dapat menyelesaikan 
permasalahan yang berkaitan 
dengan satuan debit atau satuan 
volume. 

16. 2 Liter + 0,05 푚  – 1500 푐푚  =  
a. 50 푑푚  
b. 50,5 푑푚  
c. 60 푑푚  
d. 60,5 푑푚  

Diketahui 
1 푘푚   = 1000 ℎ푚   
1 ℎ푚   = 1000 푑푎푚  
1 푑푎푚  = 1000 푚  
1 푚   = 1000 푑푚  
1 푑푚   = 1000 푐푚  
1 푐푚  = 1000 푚푚  
1 Liter = 1 푑푚  
Dalam soal karena hasilnya dalam 푑푚 	maka semuanya 
dijadikan 푑푚  jadi 
2 푑푚  + 50 푑푚  – 1,5 푑푚  = 50,5 푑푚  (B) 

Siswa dapat menentukan 
penyelesaian masalah yang 
berkaitan dengan satuan berat atau 
satuan luas. 

17. 3 ons + 0,5 Kg – 40000 mg = 
a. 730 g 
b. 740 g 
c. 750 g 
d. 760 g 

1 Kg = 10 hg 
1 hg = 10 dag 
1 dag = 10 g 
1 g = 10 dg 
1 dg  = 10 cg 
1 cg = 10 mg 
1 ons = 1 hg 
Dalam soal karena diminta dalam g maka jadikan semuanya 
dalam satuan g 
300 g + 500 g – 40 g = 760 g (D) 
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Siswa dapat menyelesaikan soal 
cerita sederhana yang berkaitan 
dengan jarak, kecepatan, dan 
waktu. 

18. Robi mengendari sepeda motor dari 
Cianjur menuju bandung dengan 
jarak 60 Km, Perjalanan tersebut 
menghabiskan waktu 1 jam 40 
menit. Berapa kecepatan rata-rata 
sepeda motor Robi tersebut? 
a. 10 m/s 
b. 15 m/s 
c. 20 m/s 
d. 25 m/s 

Kecepatan rata-rata (v) = Jarak (s) 
         Waktu (t) 
Jadi v =  = 60 km / 1 jam 40 menit  
Karena yang diminta dalam m/s maka 
60 km/ 100 menit = 60000 m / 100x60 second 
       = 60000 m / 6000 s 
       = 10 m / s 
Jadi jawabannya 10 m/s (A) 

3 Memahami konsep, 
sifat dan unsur 
unsur bangun datar, 
serta hubungan 
antar bangun, dan 
dapat 
menggunakannya 
dalam pemecahan 
masalah 

Siswa dapat menentukan bentuk 
bangun datar dari beberapa sifat-
sifat bangun yang disajikan atau 
sebaliknya. 

19. Bangun datar ini mempunyai 3 sisi 
dan ketiga sisinya sama panjang, 
bangun apakan itu. 
a. Persegi 
b. Persegi panjang 
c. Segitiga sama sisi 
d. Segitiga sama kaki 

Kita bisa menganalisis jawabannya 
Persegi adalah bangun ruang yang memiliki empat sisi, 
dimana ke empat sudutnya siku-siku dan ke empat sisinya 
sama panjang 
Persegi panjang adalah bangun ruang yang memiliki empat 
sisi dimana ke keempat sudutnya siku-suka dan mempunyai 
dua pasang sisi yang sama panjang 
Segitia sama sisi adalah bangun ruang yang memiliki tiga sisi 
dan ketiga sisinya sama panjang 
Segitiga sama kaki adalah bangun ruang yang memiliki 3 sisi 
dan hanya dua sisinya yang sama panjang 
Jadi jawabannya (C) 

Siswa dapat menentukan hasil 
pencerminan darigambar 
suatu bangun datar yang disajikan. 

20. Manakah hasil pencerminan bangun 
dibawah ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jawab (C) 
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a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.  
 
 
 
 
 
 
 

c.  
 
 
 
 
 
 
 
 

d.  
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Siswa dapat menentukan unsur 
unsur yang ada pada bangun 
ruang yang disajikan (titik sudut, 
sisi, atau rusuk). 

21. Berapa banyak titik sudut pada 
gambar di bawah ini 

 
 
 
 
 
 

a. 6 
b. 8 
c. 10 
d. 12 

Pada gambar disamping adalah gambar kubus. Informasi yang 
dapat didapat dari kubus adalah 
Jumlah sisi 6 
Jumlah titik sudut 8 
Jumlah rusuk 12 
Jadi jawabnnya 8 (B) 

Siswa dapat menentukan satu 
pasang bangun yang sama 
dan sebangun dari beberapa 
gambar yang disajikan. 

22. Manakah gambar dibawah ini yang 
sebangun 
a.  

 
 
 
 

b.  
 
 
 
 
 

c.  
 
 
 
 

d.  
 
 
  
 
 
 

Bangun yang dinamakan sebangun adalah bangun yang 
dimana sisi-sisi yang bersesuaian memiliki kelipatan panjang 
yang sama dari gambar gambar yang sebangun adalah 
gambar A dimana meskipun gambarnya berbeda besar tetapi 
sisi2 yang bersesuaiannya memiliki kelipatan yang sama 
misalnya segitiga pertama memiliki sisi a, sisi b dan sisi c dan 
segitiga kedua memuliki sisi d, sisi e dan sisi f, maka sisi d 
sama dengan kelipatan sisi a, sisi e dengan sisi b dan sisi f 
dengan sisi c. 
Jawabannya (A) 
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Siswa dapat menentukan jaring-
jaring suatu bangun ruang. 

23. Jaring-jaring di bawah ini yang tidak 
bisa d buat sebuah kubus asalah? 
a.  

 
 
 
 
 
 

b.  
 
 
 
 
 

c.  
  
 
 
 
 
 

d.  
 
 
 
 

Kita lihat jarin-jaring pada option D 
 
 
 
 
 
Sisi pada kotak yang di arsir akan saling berimpit jadi salah 
satu sisi tidak akan tertutup, jadi jawabannya (D) 

Memahami konsep 
luas bangun datar 
sederhana dan 
menggunakannya 
dalam pemecahan 
masalah 

Disajikan gambar bangun datar 
dengan ukuran yang ditentukan 
siswa dapat menghitung luasnya. 

24. Berapakah luas bangun berikut 
     12 cm 
 
 
          7 cm 
 
 
    16 cm 
a. 98 푐푚  
b. 112  푐푚  

Di samping adalah bangun trapezium, luas trapezium yaitu 
L= ½ x (panjang sisi sejajar 1 + panjang sisi sejajar 2) x t 
  = ½ x ( 12 + 16 ) x 7 
  = 98 
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c. 196  푐푚  
d. 224  푐푚  

Siswa dapat menentukan luas 
gabungan atau irisan dari 
dua bangun datar sederhana. 

25.  
                                    
                                                      14 cm 
 
 
 
           14 cm 
 
 
   
              20 cm 

Berapakah luas bangun yang diarsir 
diatas 
a. 320  푐푚  
b. 321  푐푚  
c. 322  푐푚  
d. 323  푐푚  

Pada gambar disamping terdapat dua bangun yang berbeda 
yaitu bangun segitiga dan ¼ lingkaran, jadi luas yang diarsir 
Gunakan 휋 = 22/7 karena jari-jari kelipatan 7 
L= L segitiga – L ¼ lingkaran 
  = (½ x a x t) – ( ¼ x 휋푟 ) 
  = ( ½ x 34 x 28) – ( ¼ x 22/7 x 14 x 14) 
  = ( 476) – (154) 
  = 322 
Jawabannya (C) 

Siswa dapat menentukan luas 
bagian lingkaran (misal 
setengah lingkaran). 

26.  
 
 
 
 
 
 
 

Diketahui lingkaran diatas dibagi 
menjadi 8 bagian, berapa luas 
lingkaran yang diarsir jika 
diameternya 10 
a. 47  푐푚  
b. 49  푐푚  
c. 51  푐푚  
d. 53  푐푚  

 
 

Luas lingkaran = 휋푟  dari gambar diketahui bahwa 
diameternya 10 berarti jari-jarinya 5 dan lingkaran di gambar 
5/8 dari lingkaran utuh berarti luas lingkaran tersebut (gunakan 
휋 = 3,14 karena bukan kelipatan 7 jari-jarinya. 
L = 5/8 x 휋푟  
   = 5/8 x 3,14 x 5 x 5 
   = 49 
Jawab (B) 
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Memahami konsep 
volume bangun 
ruang sederhana 
dan 
Menggunakannya 
dalam pemecahan 
masalah 

Siswa dapat menyelesaikan soal 
cerita yang berkaitan 
dengan volume kubus atau balok. 

27. Sebuah balok mempunyai volume 
1280 푐푚  lebat dan tingginya sama 
yaitu 8 cm. Beraa panjang balok itu 
a. 10 cm 
b. 15 cm 
c. 20 cm 
d. 25 cm 

L balok = p x l x t 
   1280 = p x 8 x 8 
   1280 = 64p 
        P  = 20 cm 

Siswa dapat menentukan volume 
prisma segitiga dari suatu 
gambar yang ukurannya diketahui. 

28.  
 
 
 
 
          5 cm 
                         14 cm 
   6 cm 
 
Berapakah volume bangun diatas? 
a. 210 푐푚  
b. 250 푐푚  
c. 300 푐푚  
d. 420푐푚  

Volume Prisma = Luas segitiga x tinggi 
                         = ( ½ x a x t ) x tinggi 
                         = ( ½ x 6 x 5 ) x 14 
   =  15 x 14 
   =  210 푐푚  
Jawab (A) 

Siswa dapat menentukan volume 
tabung dari suatu gambar tabung 
yang ukurannya diketahui. 

29. Berapa luas tabung di bawah ini 
 
 
 
 
 
                                    12 cm 
 
 
 
Berapakah volume tabung jika 
diameter lingkaran tabung 14 cm 
a. 2168 푐푚  
b. 1286  푐푚  
c. 1528  푐푚  
d. 1848  푐푚  

Volume tabung = Luas lingkaran x tinggi 
              = 휋푟  x t 
              = (22/7 x 7 x 7) x 12 
              = 1848 푐푚  
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4 Memahami konsep 
koordinat untuk 
menentukan letak 
benda dan 
Menggunakannya 
dalam pemecahan 
masalah 

Diberikan beberapa titik pada 
bidang koordinat,siswa dapat 
menentukan koordinat salah 
satu titik. 

30.                     y 
      
                4 
     3 A 
 B    2 
     1  
  -4 -3  -2 -1  0     1  2   3   4 

 -1 
 -2 C 
 -3 
 -4 
 
Berapa koordinat titik B 
a. (4,3) 
b. (1,-2) 
c. (2,-3) 
d. (-3,2) 

Jika ada suatu titik dalam bisang kartessium misal titik A maka 
kordinat tersebut adalah (x,y) dimana x adalah titik pada 
sumbu x dan y adalah titik pada sumbu y ketika dilakukan 
penarikan tegak lurur terhadap sumbunya, maka koordinat titik 
b adalah (-3,2) (D) 

5 Mamahami konsep 
pengumpulan dan 
penyajian data 
serta 
menerapkannya 
dalam pemecahan 
masalah 

Siswa dapat menentukan banyak 
data dari suatu gambar 
diagram batang yang disajikan 
(terbanyak, terendah selisih). 

31.       Grafik penjualan buku tulis 

 
Dari grafik diatas manakah 
pernyataan yang salah 
a. Penjualan terbanyak terjadi 

pada hari rabu 
b. Penjualan terendah terjadi pada 

hari jumat 
c. Selisih penjualan hari senin dan 

hari jumat adalah 10 
d. Selisih penjualan hari senin dan 

selasa adalah 20 

Jawab (D) 
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Siswa dapat menentukan banyak 
data pada diagram lingkaran 
yang disajikan (data dari 
persentase atau besar sudut 
tertentu). 

32. Grafik hasil pertanian 

 
Jika hasil panen padi 600 ton maka 
panen tomat adalah 
a. 180 
b. 240 
c. 300 
d. 360 

Data dalam diagram lingkaran jika diketahuisalah satu data 
maka dapat dihitung dengan perbandingan, dalam soal yang 
diketahui adalah besaran sudut, maka kita bisa mengunakan 
perbandingan sudut tersebut. Hitung terlebih dahulu besar 
sudut tomat karena belum diketahui 
Besar sudut tomat = 360- sudut padi – sudut jagung – sudut  
            kedelai- sudut kentang 
         = 360 – 72 -63 -108  
         = 27 
 
Besar sudut padi   =  Banyak hasil padi 
Besar sudut tomat     Banyak hasil tomat 
 

 = 
	 	

  

Banyak hasil tomat = 	 	  = 180 (A) 

Siswa dapat menentukan diagram 
batang dari data yang disajikan 
dalam bentuk tabel. 

33. Disajikan data dalam table seperti 
berikut 

 
Buatlah data dalam table menjadi 
bentuk diagram batang 
a.  

 

Jawab (C) 
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b.  

 
c.  

 
d.  

 
Siswa dapat menentukan salah satu
 unsur dari data yang disajikan 
dalam bentuk diagram batang 
atau lingkaran. 

34. Disajikan data sebagai berikut Lihat gambar, jawab (B) 
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Berapa banyak siswa yang 
mempunyai tinggi 130 cm? 
a. 8 
b. 10 
c. 12 
d. 16 

Menyelesaikan 
masalah  
yang berkaitan 
dengan data 

Siswa dapat menentukan nilai rata 
rata dari sekumpulan data 
(rentang banyak data 6 – 10 data). 

35. Nilai ulangan matematika siswa 
kelas 5 adalah sebagai berikut: 6, 5, 
5, 7, 8, 6, 5, 6. Berapa nilai rata-rata 
ulangan matematika tersebut adalah 
a. 5 
b. 6 
c. 7 
d. 8 

Nilai rata-rata = jumlah semua data 
     Banyaknya data 
  = 6 + 5 + 5 + 7 + 8 + 6 + 5 + 6 
    8 
  = 48/8 
  = 6 
Jawabannya (B) 

Siswa dapat menentukan nilai rata-
rata dari data berbentuk tabel 
(banyak data kurang dari 20 data). 

36. Data table penjualan buah mangga 
selama 12 hari sebagai berikut 

 
 

Nilai rata-rata = jumlah semua data 
     Banyaknya data 
  = 12+14+16+17+20+21+14+13+16+15+18+13 
                12 
  = 189/12 
  = 15,75 
Jawab (C) 
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Berapa rata-rata penjualan manga 
tersebut 
a. 15 
b. 15,5 
c. 15,75 
d. 16 

Siswa dapat menghitung nilai rata 
rata dari sajian data berbentuk 
diagram batang. 

37. Disajikan sebuah diagram batang 
sebagai berikut 

 
Berapa rata-rata tinggi badan siswa 
a. 146 
b. 148 
c. 150 
d. 152 

Nilai rata-rata = jumlah semua data 
     Banyaknya data 
 
Tetapi dalam diagram di samping bukan data tunggal seperti 
jam, hari, bulan dan sebagainya. Tetapi merupakan data yang 
mempunyai frekuensi. Maka untuk mencarinya harus dikalikan 
terlebih dahulu data dengan frekuensinya 
Jadi 
140 x 10  = 1400 
148 x 13  = 1924 
150 x 8    = 1200 
155 x 9    = 1395 
Banyak semua data = 1400 + 1924 + 1200 + 1395 = 5919 
Banyak data = 10 + 13 + 8 + 9 = 40 
 
Nilai rata-rata = 5919/40 
            = 147,975 = 148 
Jawab (B) 

Siswa dapat menentukan nilai 
median dari sekumpulan data 
tunggal yang disajikan. 

38. Diketahui data sebagai berikut: 12, 
15, 13, 14,12, 11,16, 16. Berapa 
median dari data tersebut 
a. 13 
b. 13,5 
c. 14 
d. 14,5 

Median adalah nilai tengah suatu data setelah data tersebut 
diurutkan. Dalam soal kita urutkan datanya dulu dari mulai 
yang terkecil sampai yang terbesar seberti berikut 
11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16 
Karena median tidak ada data yang tepat di tengah maka  
Median = 13 + 14 
          2 
  = 13,5 
Jawab (B) 

Siswa dapat menentukan nilai 
modus dari data yang 
disajikan dalam bentuk soal cerita. 

39. Pedagang buah di pasar 
menceritakan bahwa penjualan hari 
ini apel terjual 35 kg, anggur 10 kg, 
manga 40 kg. Dari data diatas yang 

Modus adalah data yang paling banyak muncul dalam ruang 
sampel, dari soal terlihat bahwa penjualan yang paling sering 
adalah manga yaitu sebanyak 40 kg 
Jawab (C) 
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merupakan modus adalah 
a. Apel 
b. Anggur 
c. Mangga 
d. Pedagang 

Siswa dapat menentukan selisih 
nilai tertinggi   dan terendah 
dari data yang disajikan. 

40. Tinggi siswa sebuah Taman Kanak-
Kanak adalah sebagai berikut: 62, 
64, 74, 69, 66, 70, 71,77. Berapakah 
selisih tinggi siswa yang terpendek 
dengan yang tertinggi 
a. 15 
b. 14 
c. 13 
d. 12 

Terpendek 62 
Tertinggi 77 
Selisihnya = tertinggi – terpendek 
       = 77 – 62 
       = 15 
Jawab (A) 

 


