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Pilih satu jawaban yang paling benar!
1. Sebuah lembaga di lingkungan pendidikan

ingin mengadakan penelitian tentang factor-
faktor yang dapat mendorong minat untuk
menyenangi matematika. Untuk keperluan
tersebut, peneliti hanya mengabil 3 kelas
dari 30 kelas disebuah Sekolah. Sampel
dari keadaan tersebut adalah.........
a.   minat                        c.  siswa 3 kelas
b.  matematika               d.  siswa 30 kelas

2.    Diketahui data berikut :
14       12       11       13       10       14
11       10       15       12       11       11
Pernyataan dari data tersebut adalah :
( i )    Mean      =  12
( ii )   Modus   =   11
( iii )  Median  =  12
Dari ( i ), ( ii ) dan ( iii ) yang benar
adalah......
a.  ( i )  dan  ( ii )        c.  ( ii ) dan ( iii )
b.  ( i ) dan  ( iii )        d.  semua benar

3. Median dari data :  6,  7,  5,  4,  5,  7,  7, 8
adalah.............
a.   6                                 c.   7
b.   6,5                              d.  7,5

4.    Diketahui  :

Nilai 4 5 6 7 8 9
Frekuensi 1 4 3 6 5 2

Range dari data tersebut diatas adalah......
a.   2                               c.   6,7
b.   5                               d.   7

5.    Diketahui  :

Nilai 3 4 5 6 7 8
Frekuensi 2 5 3 7 5 4

Median dari data tersebut adalah :
a.   5                               c.   6
b.   5,77                          d.  6,5

6.    Nilai rata-rata Matematika dari 9 orang
siswa adalah 6,98, sedangkan niali rata-rata
6 orang siswa adalah 6,23. Jika nilai
mereka digabungkan maka nilai rata-
ratanya menjadi......
a.   6,57                         c.    6,75
b.   6,68                         d.    6,86

7.    Diketahui data sebagai berikut :
6,    7,    8,    8,    5, 5,    5,    6.
Rata-rata data tersebut adalah........
a.    5,00                       c.     6,25
b.    6,00                       d.     6,50

8.   Rata-rata berat badan pada suatu kelompok
siswa yang terdiri dari 15 orang adalah
39 kg. Setelah anggota kelompok
bertambah satu orang, rata-rata berat badan
menjadi 38,5 kg. Berat badan siswa yang
masuk terakhir dalam kelompok itu
adalah........
a.   31 kg c.    38 kg
b.   35 kg                     d.    39 kg

9.    Perhatikan table berikut :

Data 5 6 7 8 9
Frekuensi 4 8 14 12 2

Modus dari data dalam table di atas
adalah............
a.   8,0 c.    7,0
b.   7,5                        d.    6,5

10.  Perhatikan diagram berikut:
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Nilai
Nilai rata-rata dari data tersebut adalah.....
a.    6,81                       c.    7,58
b.    7,18                       d.    8,29

11.  Perhatikan diagram berikut!

I.    Paskibra
I          II

130 II.  Pramuka
•

III       80 III. Musik
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Diagram di atas menyatakan kegiatan yang
diikuti siswa di suatu sekolah.
Jika banyaknya siswa yang mengikuti
kegiatan musik adalah 24 orang, maka
jumlah siswa yang mengikuti kegiatan
Pramuka adalah..........orang.
a.   32                        c.   52
b.   36                        d.  58

12.  Diketahui data sebagai berikut :
15,    14,    12,    16,    9,    13,    18.
Jangkauan kuartil dari data tersebut
adalah.........
a.   4                         c.    2
b.   3                         d.    1

13.  Jika sebuah dadu dilempar undi maka
peluang muncul mata dadu bilangan prima
adalah.............
a.                               c.

b                               d.

14.  Tiga mata uang logam dilempar undi.
Peluang muncul paling sedikit satu angka
adalah..........
a.                              c.

b.                              d.

15.  Dalam sebuah kantong terdapat 2 bola
merah, 3 bola hijau dan 5 bola kuning.
Jika sebuah bola diambil secara acak,
maka peluang terambil bola berwarna
hijau adalah.........
a.                                c.

b.                               d.

16.  Perhatikan gambar!

A                                                         C
B

Gambar diatas menunjukan kota A, kota B
dan kota C yang dihubungkan oleh jalan.
Banyak cara perjalanan dari kota A ke
kota  C adalah..............
a.   2                          c.    5
b.   3                          d.    6

17.  Frekuensi harapan muncul mata dadu 5 pada
pelemparan sebuah dadu sebanyak 150 kali
adalah.........
a.   25 kali                     c.   125 kali
b.   30 kali                     d.  145 kali

18.  Lempar undi sebuah mata uang logam
sebanyak 200 kali. Dalam lempar undi
tersebut sisi angka muncul 35 kali.
Frekeunsi relatip munculnya sisi

adalah........

a.                                  c.

b.                                 d.

19.  Dari 25 orang siswa terdapat 13 siswa
gemar IPA, 8 siswa gemar bahasa dan
10 siswa tidak gemar keduanya. Jika satu
siswa dipilih secara acak, maka peluang
terpilihnya siswa yang gemar bahasa dan
IPA adalah.........
a.   0,24                       c.    0,30
b.   0,25                       d.    0,84

20. Perhatikan gambar!
D        8 cm              C

6 cm

F
2cm

B A

Pada gambar diatas keliling ∆ABF
adalah.......
a. 7,2 cm                   c.    7,6 cm
b. 7,5 cm                   d.    8 cm

21. Perhatikan gambar!
A       2 cm      B

E                                       F

D                10 cm                    C

Jika  AE  :  ED  =  5  :  3 , maka panjang EF
adalah............
a. 6 cm                     c.    7,5 cm
b. 7 cm d.    8 cm

22.  Seorang anak yang berdiri pada jarak 2
meter dari tiang lampu memiliki bayangan
oleh sinar lampu 3 meter. Jika tinggi anak
itu 1,8 meter, maka tinggi tiang lampu
adalah........
a. 2,5 meter              c. 3 meter
b. 2,7 meter              d.    3,2 meter

23.  Perhatikan gambar!
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Panjang AD pada gambar diatas adalah....

a. 16 cm                     c.     11 cm
b. 12 cm                     d.     9 cm

24.  Panjang jari-jari alas kerucut adalah 5 cm
dan panjang garis pelukisnya adalah 13 cm.
Volume kerucut tersebut adalah...........
a. 100π cm³                c.     110π cm³
b. 105π cm³                d.     120π cm³

25.  Sebuah balok  mempunyai luas alas 48 cm²,
Luas sisi samping 30 cm², dan luas sisi
depan 40 cm². Volume balok itu
adalah........
a.   224 cm³                  c.    268 cm³
b.   240 cm³                  d.    360 cm³

26.  Perhatikan gambar!
H                         G

P
E                          F         8 cm

D                          C

12 cm

A        12 cm       B

Luas sisi limas pada gambar diatas
adalah...........
a. 288 cm²               c.    432 cm²
b. 384 cm²               d.    576 cm²

27.  Tabel berikut ini menunjukan data niali
ulangan matematika dari sekolompok
siswa.

Nilai Frekuensi
4
5
6
7
8

4
2
6
5
3

Banyaknya siswa yang mendapat nilai lebih
dari nilai rata-rata adalah..........
a. 3 orang                c.    8 orang
b. 5 orang                d.   14 orang

28.  Sebuah tempat air berbentuk tabung dengan
panjang diameter 70 cm dan tinggi 1,5 m.
Sebuah pompa air dapat mengisi tempat air
itu dengan debit (kecepatan) 30 liter tiap
menit. Waktu yang diperlukan pompa air
untuk mengisi tempat air sampai penuh
adalah............
a. 19 menit 45 detik
b. 19 menit 15 detik
c. 18 menit 25 detik
d. 18 menit 15 detik

29.  Sebuah foto diletakan pada sebuah bingkai
yang berukuran 100 cm  x  60 cm. Bagian
atas, kiri dan kanan bingkai tersisa 7 cm.
Bagian bawah bingkai yang tidak tertutup

oleh foto adalah............ (nilai terdekat)
a. 14 cm                    c.    18 cm
b. 16 cm                    d.    20 cm

30.  Bila peluang munculnya hujan pada bulan
November 0,4  ,  maka diharapkan turun
hujan pada bulan November ada...........
a.  4 hari                      c.   12 hari
b.  8 hari                      d.   24 hari

31.  Banyaknya titik sampel mata dadu
berjumlah kurang dari 10 pada percobaan
melempar 2 buah dadu secara bersamaan
adalah.....
a.   26                          c.   33
b.   30                          d.   35

32.  Dalam percobaan melempar sebuah dadu
dan diikuti pemutaran lempeng bernomor 1
sampai 5. Peluang munculnya lempeng
bernomor 2 adalah.........

a.                                c.

b                                    d.

33.  Ahmat dan Luci berbelanja di took yang
sama dalam minggu yang sama selama 4
hari (Rabu  s/d  Sabtu). Mereka masing-
masing mempunyai peluang yang sama
untuk berbelanja di toko pada 4 hari
tersebut. Peluang mereka berbelanja di toko
itu pada hari yang sama adalah.........
a.   0,2                          c.   0,4
b.  0,25                         d.  0,5

34.  Nilai salah satu ulangan matematika Deni
hilang. Nilai matematika yang ada adalah
10,  6,  8,  7,  8.     Jika nilai rata-rata
matematika Deni 7,5     maka nilai
matematika Deni yng hilang adalah.........
a.  6                            c.   7,5
b.  7                            d.  8

35.  Nilai rata-rata ulangan IPA siswa wanita 76,
siswa pria 70,  dan nilai rata-rata kelas 72.
Jika dalam kelas terdapat 42 siswa, berapa
jumlah siswa wanita?
a.  14 orang                   c.  16 orang
b.  28 orang                   d.  32 orang
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