
 

  



 

Pilihan Ganda 

RUMAH IDEAL 

Menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah-susah gampang. Pada dasarnya, ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang yang 

nanti akan tinggal di dalamnya. Berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu seperti ruang gerak, furnitur, dan lain sebagainya, maka ukuran 

minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Memahami sifat-sifat bangun datar dan hubungan antara bangun datar serta 
serta dapat  menggunakan  Teorema Pythagoras 
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Meski tidak harus sama persis, karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki, contoh di atas setidaknya bisa menjadi gambaran bagi Anda saat 
merencanakan atau memutuskan untuk membangun rumah dengan ukuran ideal yang bisa dihuni oleh 2 hingga 5 orang. 

Pak Ali berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama dengan isteri dan satu anaknya. Kriteria rumah yang ingin dibangun pak Ali 
adalah sebagai berikut: 

1. Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga sehingga tidak membuat kamar asisten rumah tangga. 

2. Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu. 

3. Pak Ali ingin membuat dua buah kamar mandi. 

Luas tanah minimal yang diperlukan pak Ali jika ingin rumah yang dibangunnya termasuk kriteria ideal adalah ….  

o A 
97.5 m2 

o B 
93.75 m2 

o C 
82.5 m2 

o D 
78.75 m2 



 

Pilihan Ganda 

RUMAH IDEAL 

Menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah-susah gampang. Pada dasarnya, ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang yang 

nanti akan tinggal di dalamnya. Berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu seperti ruang gerak, furnitur, dan lain sebagainya, maka ukuran 

minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut adalah sebagai berikut 

 
Meski tidak harus sama persis, karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki, contoh di atas setidaknya bisa menjadi gambaran bagi Anda saat 

merencanakan atau memutuskan untuk membangun rumah dengan ukuran ideal yang bisa dihuni oleh 2 hingga 5 orang. 
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Pak Ali berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama isteri dan satu anak. Kriteria rumah yang ingin dibangun pak Ali adalah 

sebagai berikut: 

1. Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga sehingga tidak membuat kamar asisten rumah tangga. 

2. Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu. 

3. Pak Ali ingin membuat dua buah kamar mandi. 

 

Pak Ali membeli sebidang tanah yang luasnya 1 are. Pak Ali mengalokasikan 15 m2 dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah. Apakah Pak Ali bisa 

membangun rumah yang ideal?  

Teorema PythagoraMemahami sifat-sifat bangun datar dan hubungan antara bangun datar se 

o A 
Ya, karena cukup membutuhkan lahan 82.5 m2 

o B 
Ya, lahan Pak Ali masih tersisa 10 m2 

o C 
Tidak, karena rumah ideal Pak Ali memerlukan luas minimal 90 m2 

o D 
Tidak, lahan Pak Ali masih kurang 7.5 m2 

 

  



 

Pilihan Ganda 

RUMAH IDEAL 

Menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah-susah gampang. Pada dasarnya, ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang yang 

nanti akan tinggal di dalamnya. Berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu seperti ruang gerak, furnitur, dan lain sebagainya, maka ukuran 

minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut adalah sebagai berikut:  

 

Meski tidak harus sama persis, karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki, contoh di atas setidaknya bisa menjadi gambaran bagi Anda saat 

merencanakan atau memutuskan untuk membangun rumah dengan ukuran ideal yang bisa dihuni oleh 2 hingga 5 orang. 
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Perhatikan denah rumah berikut ini! 

 

Salah satu contoh ruangan yang termasuk kategori ideal adalah .... 

o A 
Kamar tidur utama dan kamar tidur anak  

o B 
Ruang makan dan dapur 

o C 
Kamar mandi dan kamar tidur anak 

o D 
Garasi dan dapur 



 

RUMAH IDEAL 

Menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah-susah gampang. Pada dasarnya, ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang 

yang nanti akan tinggal di dalamnya. Berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu seperti ruang gerak, furnitur, dan lain sebagainya, maka ukuran 

minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut adalah sebagai berikut: 
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Meski tidak harus sama persis, karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki, contoh di atas setidaknya bisa menjadi gambaran bagi Anda saat 

merencanakan atau memutuskan untuk membangun rumah dengan ukuran ideal yang bisa dihuni oleh 2 hingga 5 orang. 

 

Setujukah anda dengan pernyataan berikut? 

“Cukup dengan lahan 9 m2, anda akan mendapatkan sebuah dapur yang ideal” 

Jelaskan jawabanmu! 

  



 

Uraian 

Jembatan rangka baja adalah struktur jembatan yang terdiri dari rangkaian batang-batang baja yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. 

 

Tipe jembatan rangka batang ini memiliki jumlah yang banyak, karena banyak para ahli yang mengembangkan ide-ide untuk jembatan rangka batang. 

Di antaranya sebagai berikut: 

A. Tipe Pratt (Pratt Truss). Jembatan ini memiliki elemen diagonal yang mengarah ke bawah dan bertemu pada titik tengah batang jembatan bagian 

bawah. 
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B. Tipe Howe (Howe Truss). Jembatan ini kebalikan dari tipe Pratt dengan elemen diagonalnya mengarah ke atas dan menerima tekanan sedangkan 

batang vertikalnya menerima tegangan. 

C. Tipe Warren (Warren Truss). Jembatan rangka batang tipe warren ini tidak memiliki batang vertikal pada bentuk rangkanya yang membentuk 

segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi. Sebagian batang diagonalnya mengalami gaya tekan (compression) dan sebagian lainnya mengalami 

gaya tegangan (tension).  

 

 

Berdasarkan ketiga tipe jembatan rangka baja tersebut, berikan kesimpulan tentang panjang rangka baja yang dibutuhkan untuk satu sisi 

jembatan sebuah sungai! (Asumsi Jarak antar 2 titik tumpu jembatan pada gambar di atas sama panjang dan tinggi jembatan sama tinggi) 

 

  



 

Uraian 

Jembatan rangka baja adalah struktur jembatan yang terdiri dari rangkaian batang-batang baja yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. 

 

Tipe jembatan rangka batang ini memiliki jumlah yang banyak, karena banyak para ahli yang mengembangkan ide-ide untuk jembatan rangka batang. 

Di antaranya sebagai berikut: 

A. Tipe Pratt (Pratt Truss). Jembatan ini memiliki elemen diagonal yang mengarah ke bawah dan bertemu pada titik tengah batang jembatan 

bagian bawah. 

B. Tipe Howe (Howe Truss). Jembatan ini kebalikan dari tipe Pratt dengan elemen diagonalnya mengarah ke atas dan menerima tekanan 

sedangkan batang vertikalnya menerima tegangan. 

C. Tipe Warren (Warren Truss). Jembatan rangka batang tipe warren ini tidak memiliki batang vertikal pada bentuk rangkanya yang membentuk 

segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi. Sebagian batang diagonalnya mengalami gaya tekan (compression) dan sebagian lainnya mengalami 

gaya tegangan (tension).  
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Sebuah jembatan rangka baja dibuat dengan desain tampak samping seperti berikut. (Semua ukuran dalam meter) 

 

Berdasarkan desain tersebut, tinggi jembatan rangka baja adalah …. 

  



 

Uraian 

Ari membuat topi berbentuk kerucut dari kertas karton untuk acara ulang tahun adiknya dengan langkah pembuatan sebagai berikut: 

 

 

Ari membuat setengah lingkaran dengan jari-jari 21 cm, luas setengah lingkaran tersebut adalah … cm2. 
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Pilihan Ganda 

Ari membuat topi berbentuk kerucut dari kertas karton untuk acara ulang tahun adiknya dengan langkah pembuatan sebagai berikut: 

 

Ari akan membuat 40 buah topi berbentuk kerucut untuk acara ulang tahun tersebut. Berapa lembar kertas karton berukuran 30 cm x 42 cm yang 

diperlukan jika panjang jari-jari kertas karton berbentuk setengah lingkaran adalah 21 cm?   

o A 
20 lembar 

o B 
22 lembar 

o C 
40 lembar 

8 



 

o D 
44 lembar 

 

Uraian 

Ari membuat topi berbentuk kerucut dari kertas karton untuk acara ulang tahun adiknya dengan langkah pembuatan sebagai berikut: 

 

Jika jari-jari kertas karton berbentuk setengah lingkaran adalah 21 cm, berapakah tinggi maksimum topi kerucut yang dibuat Ari? 
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Uraian 

Ari membuat topi berbentuk kerucut dari kertas karton untuk acara ulang tahun adiknya dengan langkah pembuatan sebagai berikut: 

 

Dengan menggunakan kertas karton berukuran 30 cm x 42 cm, maksimum diameter topi adalah … cm. 
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Pilihan Ganda 

Gambar berikut merupakan desain/template yang belum lengkap untuk 

membuat limas segiempat dari kertas dan menggunakan lem pada beberapa 

bagian sisinya. 

 

 

  

Basdsadcsasian sisi untuk tempat lem yang tepat 

ditempatkan pada sisi bernomor …. 

o A 
1 dan 6 

o B 
2 dan 4 

o C 
3 dan 4 

o D 
4 dan 6 
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Pilihan Ganda 

CARA AKURAT DAN MUDAH UNTUK MENGHITUNG KEBUTUHAN AIR UNTUK 

TUBUH KITA 

Jumlah air yang kita minum per harinya bervariasi, berbeda setiap 
individu. Nah, ini salah satu cara untuk menghitung kebutuhan air tubuh kita 
bersumber dari India Times.  
Langkah 1: Ukur berat badan Anda dalam kilogram 
Langkah 2: Bagilah dengan angka 30 
Langkah 3: Tambahkan lebih banyak air untuk aktivitas fisik 
Jika berolahraga, Anda mungkin kehilangan banyak air melalui 
keringat. Tambahkan 0,35 liter (350 ml) setiap setengah jam setelah latihan.  
Jadi, jika berolahraga selama satu jam setiap hari, tambahkan 0,7 liter (700 
ml) air ke dalam kebutuhan harian Anda. 
Santi ingin mengetahui kebutuhan airnya dalam satu hari. Santi kemudian 
mengukur berat badannya dan didapat hasil sebagai berikut: 
 

 

 

 

 

12 
Menghitung volume bangun ruang dan luas permukaan ( kubus, balok, prisma, segitiga, tabung, dan 

bentuk kompositnya) 

 

Jika hari itu Santi berolahraga selama 60 menit, jumlah air yang 
dibutuhkan Santi saat itu adalah …. 

o A 
1.8 Liter 

o B 
2.1 liter 

o C 
2.3 liter 

o D 
2.5 liter 

 



 

Uraian 

CARA AKURAT DAN MUDAH UNTUK MENGHITUNG KEBUTUHAN AIR UNTUK TUBUH KITA 

Jumlah air yang kita minum per harinya bervariasi, berbeda setiap individu. Nah, ini salah satu cara untuk menghitung kebutuhan air tubuh kita 
bersumber dari India Times.  

Langkah 1: Ukur berat badan Anda dalam kilogram 
Langkah 2: Bagilah dengan angka 30 
Langkah 3: Tambahkan lebih banyak air untuk aktivitas fisik 

Jika berolahraga, Anda mungkin kehilangan banyak air melalui keringat. Tambahkan 0,35 liter (350 ml) setiap setengah jam setelah latihan.  

Jadi, jika berolahraga selama satu jam setiap hari, tambahkan 0,7 liter (700 ml) air ke dalam kebutuhan harian Anda. 

Budi memiliki kebutuhan air setiap hari sebesar 2.695 ml. Budi memiliki gelas sendiri yang memiliki bentuk sebagai berikut. 
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Perhatikan dua pola minum berikut! 

 

Dari dua pola minum di atas, manakah pola minum yang dapat dilakukan Budi untuk memenuhi kebutuhan airnya? Jelaskan jawabanmu! 

  



 

Uraian 

CARA AKURAT DAN MUDAH UNTUK MENGHITUNG KEBUTUHAN AIR UNTUK TUBUH KITA 
Jumlah air yang kita minum per harinya bervariasi, berbeda setiap individu. Nah, ini salah satu cara untuk menghitung kebutuhan air tubuh kita 
bersumber dari India Times.  
Langkah 1: Ukur berat badan Anda dalam kilogram 
Langkah 2: Bagilah dengan angka 30 
Langkah 3: Tambahkan lebih banyak air untuk aktivitas fisik 
 
Jika berolahraga, Anda mungkin kehilangan banyak air melalui keringat. Tambahkan 0,35 liter (350 ml) setiap setengah jam setelah latihan.  
Jadi, jika berolahraga selama satu jam setiap hari, tambahkan 0,7 liter (700 ml) air ke dalam kebutuhan harian Anda. 
Apakah slogan di bawah ini cocok untuk Banu yang setiap hari berolahraga selama 30 menit, memiliki berat badan 48 kg, dan volume air yang 
dituangkan ke dalam gelas rata-rata 250 ml? 

 
Jelaskan jawabanmu! 
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Uraian 

SELAMATKAN AIR KITA 

Penggunaan air yang berlebihan dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya krisis air 
bersih di Indonesia pada tahun 2025. Sedangkan kegiatan mencuci pakaian adalah pemakaian air terbesar kedua setelah untuk keperluan mandi. 
Rata-rata konsumsi air tiap orang untuk keperluan mandi dan cuci setiap hari adalah 60 liter. Ukuran gayung yang dipakai untuk mandi umumnya 
berbentuk tabung dengan diameter 12 cm dan tinggi 13,5 cm. 

 

Volume air dalam gayung yang terisi penuh adalah … liter. (phi = 3,14) 
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Pilihan Ganda Kompleks 

SELAMATKAN AIR KITA 

Penggunaan air yang berlebihan dalam kegiatan rumah tangga merupakan 
salah satu faktor yang  dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih di 
Indonesia pada tahun 2025. Sedangkan kegiatan mencuci pakaian adalah 
pemakaian air terbesar kedua setelah untuk keperluan mandi. 
Rata-rata konsumsi air tiap orang untuk keperluan mandi dan cuci setiap hari 
adalah 60 liter. Ukuran gayung yang dipakai untuk mandi umumnya 
berbentuk tabung dengan diameter 12 cm dan tinggi 13,5 cm 
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Berdasarkan info di atas, benar atau salahkah pernyataan-
pernyataan berikut ini? 
 

Pernyataan Benar Salah 

Untuk satu kali mandi, diperlukan sekitar 
10 gayung air o  o  
Tiap satu jam air yang terbuang karena 
kran bocor sama dengan volume sebuah 
gayung berukuran standar 

o  o  

Untuk membuat 1 rim (500 lembar), 
kertas A4 seberat 80 gram dibutuhkan 
500 liter air 

o  o  

Banyak air yang dipakai mandi 
menggunakan bathtup setara dengan 
banyak air yang dipakai mandi oleh 20 
orang dengan menggunakan gayung  

o  o  

 



 

Pilihan Ganda 

Penggunaan air yang berlebihan dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari 
merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya krisis air 
bersih di Indonesia pada tahun 2025. Sedangkan kegiatan mencuci pakaian 
adalah pemakaian air terbesar kedua setelah untuk keperluan mandi. 
Rata-rata konsumsi air tiap orang untuk keperluan mandi dan cuci setiap 
hari adalah 60 liter. Ukuran gayung yang dipakai untuk mandi umumnya 
berbentuk tabung dengan diameter 12 cm dan tinggi 13,5 cm. 
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Fikri memiliki ember mandi berbentuk tabung berdiameter 35 cm 

dan tinggi      46 cm berisi penuh air. Berdasarkan info pemakaian 

air saat mandi menggunakan gayung, air pada ember Fikri dapat 

dipakai untuk ... kali mandi 

o A 
3 

o B 
6 

o C 
7 

o D 
11 

  

 



 

Pilihan Ganda 

 

Banu memiliki biskuit dalam sebuah toples berbentuk tabung seperti tampak pada gambar 1. Dia berkeinginan untuk mengisi penuh toples tersebut 
dengan biskuit sejenis, sehingga dia mengukur ukuran toples dan biskuitnya seperti pada gambar 2 dan 3. 

Ketika Banu pergi ke toko untuk membeli biskuit tersebut, harga 1 kemasan biskuit Rp6.000,00 dan ternyata dia tidak mengetahui banyak biskuit dalam 1 
kemasan yang ada. Oleh karena itu, ia mengukur kemasan biskuit tersebut seperti pada gambar 4 berikut. (π = 22/7) 

 

 

18 



 

Volume toples yang dimiliki Banu adalah …. 

o A 
672π cm3 

o B 
1.344π cm3 

o C 
2.688π cm3 

o D 
5.376π cm3 

 

  



 

Uraian 

 

Banu memiliki biskuit dalam sebuah toples berbentuk tabung seperti tampak pada gambar 1. Dia berkeinginan untuk mengisi penuh toples tersebut 
dengan biskuit sejenis, sehingga dia mengukur ukuran toples dan biskuitnya seperti pada gambar 2 dan 3. 

Ketika Banu pergi ke toko untuk membeli biskuit tersebut, harga 1 kemasan biskuit Rp6.000,00 dan ternyata dia tidak mengetahui banyak biskuit dalam 1 
kemasan yang ada. Oleh karena itu, ia mengukur kemasan biskuit tersebut seperti pada gambar 4 berikut. (π = 22/7) 

 

Diketahui lebar kemasan 5 cm, berapakah perkiraan yang tepat jumlah biskuit dalam 1 kemasan? Berikan penjelasannya! 
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Uraian 

 

Banu memiliki biskuit dalam sebuah toples berbentuk tabung seperti tampak pada gambar 1. Dia berkeinginan untuk mengisi penuh toples tersebut 

dengan biskuit sejenis, sehingga dia mengukur ukuran toples dan biskuitnya seperti pada gambar 2 dan 3. 

Ketika Banu pergi ke toko untuk membeli biskuit tersebut, harga 1 kemasan biskuit Rp6.000,00 dan ternyata dia tidak mengetahui banyak biskuit dalam 1 

kemasan yang ada. Oleh karena itu, ia mengukur kemasan biskuit tersebut seperti pada gambar 4 berikut. (π =22/7) 

 

Jika Banu hanya memiliki uang Rp100.000,00, maka biskuit dalam kemasan yang dapat dia beli maksimal … kemasan. 
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Pilihan Ganda 

 

Banu memiliki biskuit dalam sebuah toples berbentuk tabung seperti tampak pada gambar 1. Dia berkeinginan untuk mengisi penuh toples tersebut 
dengan biskuit sejenis, sehingga dia mengukur ukuran toples dan biskuitnya seperti pada gambar 2 dan 3. 
Ketika Banu pergi ke toko untuk membeli biskuit tersebut, harga 1 kemasan biskuit Rp6.000,00 dan ternyata dia tidak mengetahui banyak biskuit dalam 1 

kemasan yang ada. Oleh karena itu, ia mengukur kemasan biskuit tersebut seperti pada gambar 4 berikut. (π =
22

7
) 
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Jika Banu menyusun biskuit dalam toples seperti tampak pada gambar 5, maka banyak biskuit yang dapat dimasukkan ke dalam toples hingga penuh 

adalah …. 

 

o A 
8 biskuit 

o B 
42 biskuit 

o C 
128 biskuit 

o D 
168 biskuit 

  



 

Pilihan Ganda 

Masyarakat sudah dimudahkan dengan tersedianya berbagai layanan angkutan seperti KRL (Kereta Rel Listrik), MRT Jakarta (Moda Raya Terpadu 

Jakarta), maupun transportasi online. Biaya yang ditarifkan menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh pengguna layanan. Melalui mesin 

pencarian maps, seseorang dapat melihat berbagai pilihan untuk menuju suatu tempat. Seperti tabel di bawah ini. 

 

 Tarif KRL untuk 1-25 km pertama adalah Rp3.000,00 dan + Rp1.000,00 tiap 10 km berikutnya. 

 

22 
Menyelesaikan pertaksamaan linear 1 variabel atau sistem persamaan linear 2 variabel. 

 



 

Adi akan melakukan perjalanan dari Rawa Buntu menuju Fatmawati. Ada berapa pilihan perjalanan yang berbeda yang bisa diambil Adi dengan 

menggunakan informasi di tabel?  

o A 
2 

o B 
3 

o C 
4 

o D 
5 

 

  



 

Uraian 

Masyarakat sudah dimudahkan dengan tersedianya berbagai layanan angkutan seperti KRL (Kereta Rel Listrik), MRT Jakarta (Moda Raya Terpadu 
Jakarta), maupun transportasi online. Biaya yang ditarifkan menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh pengguna layanan. Melalui mesin 
pencarian maps, seseorang dapat melihat berbagai pilihan untuk menuju suatu tempat. Seperti tabel di bawah ini. 

 
Tarif KRL untuk 1-25 km pertama adalah Rp3.000,00 dan + Rp1.000,00 tiap 10 km berikutnya. 

 
 
Adi akan berangkat dari Rawa Buntu ke Fatmawati. Berapakah biaya minimal yang akan dikeluarkan Adi? 
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Uraian 
 
Masyarakat sudah dimudahkan dengan tersedianya berbagai layanan angkutan seperti KRL (Kereta Rel Listrik), MRT Jakarta (Moda Raya Terpadu 
Jakarta), maupun transportasi online. Biaya yang ditarifkan menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh pengguna layanan. Melalui mesin 
pencarian maps, seseorang dapat melihat berbagai pilihan untuk menuju suatu tempat. Seperti tabel di bawah ini. 

 
Tarif KRL untuk 1-25 km pertama adalah Rp3.000,00 dan + Rp1.000,00 tiap 10 km berikutnya 

 
 
Jika memperhitungkan waktu, berapakah waktu paling sedikit yang diperlukan Adi untuk tiba di Fatmawati dari Rawa Buntu? 
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Pilihan Ganda Kompleks 

Masyarakat sudah dimudahkan dengan tersedianya berbagai layanan angkutan seperti KRL (Kereta Rel Listrik), MRT Jakarta (Moda Raya Terpadu 

Jakarta), maupun transportasi online. Biaya yang ditarifkan menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh pengguna layanan. Melalui mesin 

pencarian maps, seseorang dapat melihat berbagai pilihan untuk menuju suatu tempat. Seperti tabel di bawah ini. 

 

Tarif KRL untuk 1-25 km pertama adalah Rp3.000,00 dan + Rp1.000,00 tiap 10 km berikutnya. 
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Dalam perjalanan, Adi ingin menggunakan ojek online sebagai salah satu moda transportasi yang ia gunakan. Pilihan perjalanan mana yang akan Adi 

ambil dengan biaya yang lebih sedikit jika Adi berangkat dari Rawa Buntu ke Fatmawati? (Jawaban bisa lebih dari satu dan saling berkelanjutan) 

o  KRL dari Rawa Buntu ke Kebayoran 

o  KRL dari Rawa Buntu ke Tanah Abang 

o  Ojek online dari Rawa Buntu ke Fatmawati 

o  Ojek online dari Kebayoran ke Fatmawati 

 

 

 



 

Uraian 

Masyarakat sudah dimudahkan dengan tersedianya berbagai layanan angkutan seperti KRL (Kereta Rel Listrik), MRT Jakarta (Moda Raya Terpadu 
Jakarta), maupun transportasi online. Biaya yang ditarifkan menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh pengguna layanan. Melalui mesin 
pencarian maps, seseorang dapat melihat berbagai pilihan untuk menuju suatu tempat. Seperti tabel di bawah ini 

 

Tarif KRL untuk 1-25 km pertama adalah Rp3.000,00 dan + Rp1.000,00 tiap 10 km berikutnya. 

 

Akan lebih menghemat waktu jika Adi menggunakan ojek online langsung dari Rawa Lepas (dekat stasiun Rawa Buntu) ke Sekolah Swasta Alam (dekat 

Stasiun Fatmawati). Apakah pernyataan tersebut benar? Jelaskan pendapatmu! 
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Gedung Pertunjukan 

Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 8 kursi, baris kedua 12 kursi, baris ketiga 11 kursi, baris keempat 15 
kursi, baris kelima 14 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. 

 

Berapa banyak kursi pada baris paling belakang? 
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Gedung Pertunjukan 

Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama (paling depan) terdapat 8 kursi, baris kedua 12 kursi, baris ketiga 11 kursi, 

baris keempat 15 kursi, baris kelima 14 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. 

 

Biasanya penonton lebih memilih untuk duduk pada 3 baris terakhir. Tentukan banyak kursi seluruhnya yang dapat ditempati pada 3 baris terakhir 
tersebut! 
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Pilihan Ganda Kompleks 

Gedung Pertunjukan 

 Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 8 kursi, baris kedua 12 kursi, baris ketiga 11 kursi, baris keempat 15 
kursi, baris kelima 14 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. 
Dalam suatu pertunjukan terisi penonton sebanyak tiga perempat dari kapasitas seluruh kursi. Tentukan Benar atau Salah pernyataan berikut 
berdasarkan informasi di atas! 

 

Pernyataan Benar Salah 

Banyak kursi yang kosong (tidak terisi) lebi dari 34 buah o  o  
Jika harga tiket per orang Rp. 60.000.00 pendapatan saat itu adalah Rp. 6.000.000.00 o  o  
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Pilihan Ganda 

Migrasi burung merupakan pergerakan populasi burung yang terjadi pada waktu tertentu setiap tahun, dari tempat berbiak menuju tempat mencari 
makan selama iklim di tempat berbiaknya itu tidak memungkinkan. Tidak kurang 60 jenis raptor setiap tahunnya bermigrasi ke Asia Tenggara, 19 di 
antaranya ke Indonesia sebelum akhirnya kembali ke habitat berbiaknya. 
Ando, seorang peneliti migrasi burung mencatat pergerakan burung seperti ini: 

- Barisan pertama terdiri satu ekor burung.  
- Barisan kedua terdiri tiga ekor burung dan seterusnya (Perhatikan gambar di atas) 

Jika banyak barisan dalam formasi tersebut ada 12, banyak burung pada barisan terakhir dan banyak burung seluruhnya yang  ada dalam kelompok 
tersebut adalah ... 

 

o A 
25 dan 169 

o B 
23 dan 144 

o C 
21 dan 144 

o D 
21 dan 121 

o E 
19 dan 121 
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Pilihan Ganda Kompleks 

Migrasi burung merupakan pergerakan populasi burung yang terjadi pada waktu tertentu setiap tahun, dari tempat berbiak menuju tempat mencari 
makan selama iklim di tempat berbiaknya itu tidak memungkinkan. Tidak kurang 60 jenis raptor setiap tahunnya bermigrasi ke Asia Tenggara, 19 di 
antaranya ke Indonesia sebelum akhirnya kembali ke habitat berbiaknya. 
Ando, seorang peneliti migrasi burung mencatat pergerakan burung seperti ini: 
Total barisan burung yang bermigrasi masuk dan keluar tetap sama, yaitu 12 barisan. 
Burung yang bermigrasi masuk Indonesia, mengikuti pola formasi sebelumnya, yaitu : 

• Barisan pertama terdiri satu ekor burung. 

• Barisan kedua terdiri lima ekor burung 

• Barisan ketiga terdiri sembilan ekor burung dan seterusnya hingga ada 12 barisan 
Dan setelah 3 bulan, burung akan bermigrasi keluar dengan pola bilangan genap formasi sebelumnya, yaitu 

• Barisan pertama terdiri tiga ekor burung. 

• Barisan kedua terdiri tujuh ekor burung 

• Barisan ketiga terdiri sebelas ekor burung dan seterusnya hingga ada 12 barisan 
Tentukan Benar atau Salah pernyataan di bawah ini berdasarkan data yang diberikan di atas! 

Pernyataan Benar Salah 

Banyak burung seluruhnya yang bermigrasi masuk adalah 276 burung o  o  
Terjadi peningkatan lebih dari 10% banyak burung yang bermigrasi keluar bila dibandingkan 
banyak burung yang bermigrasi masuk o  o  
 
 
 

 

31 



 

Uraian 

Grafik berikut untuk menjawab soal nomor 1 - 5! 

Ani sedang mengisi daya ponsel miliknya. Berikut merupakan grafik kapasitas baterai (persen) vs waktu (menit) dari pengisian ponsel milik Ani. 

 

Berapa persentase kapasitas ponsel yang tersisa saat pengisian dimulai? 

 

Memahami fungsi linear dan grafiknya, serta sifat-sifatnya 
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Jika baterai dalam keadaan habis total  (0%), maka berapa menit waktu yang dibutuhkan Ani hingga ponsel terisi penuh? 
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Untuk menjaga kondisi baterai ponsel, Ani hanya akan mulai mengecas bila baterai ponselnya tersisa 20%. Ia selalu melakukan 2 kali pengecasan dalam 

sehari. 

Dalam sebulan (30 hari), berapa watt yang digunakan Ani jika 1 jam pengecasan memerlukan daya listrik sebesar 1 watt?  
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