
SOAL URAIAN

1. Karena macet, pada 10 km pertama dari jarak 20 km yang harus dilaluinya, Amir terpaksa
mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 25 km/jam. Berapakah kecepatan rata-rata
Amir 10 km berikutnya agar kecepatan rata-ratanya pada jarak 20 km tersebut 40 km/jam?

Jawab: 100 km/jam

Kecepatan rata-rata = 40 km/jam =
20 km

waktu tempuh

Waktu tempuh seharusnya untuk perjalanan 20 km = 1
2

jam = 30 menit [1]

Waktu tempuh 10 km pertama = 10
25

jam = 24 menit

Waktu tempuh 10 km kedua = 6 menit [1]

Kecepatan rata-rata 10 km kedua = 10 km
0,1 jam = 100 km/jam [1]

2. In the figure below, BC = 10 cm, CD = 8 cm, and BE = 2 cm. EB and DC are perpendicular
to AC. What is the length of AB?

Jawab: 31
3

Berdasarkan kesebangunan4 ABE dengan4 ACD didapat hubungan CD
EB = AC

AB [1.5]

AC = 4 AB [0.5]

AB + 10 = 4 AB [0.5]

3 AB = 10 sehingga AB = 31
3

[0.5]

3. Dana untuk perbaikan tiga kantor pemerintah (kelurahan, kecamatan, dan kabupaten) di suatu
kabupaten berjumlah Rp. 350 juta. Dana untuk perbaikan kantor kelurahan adalah setengah
dari dana untuk perbaikan kantor kecamatan, dan dana untuk perbaikan kantor kabupaten
sebanyak dua kali dari dana untuk perbaikan kantor kecamatan. Berapa banyak dana untuk
perbaikan kantor kecamatan?

Jawab: 100 juta

Perbandingan besarnya dana untuk perbaikan kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan kantor
kabupaten adalah 1 : 2 : 4. [2]

Jadi dana untuk perbaikan kantor kecamatan sebesar
2

(1 + 2 + 4)
× Rp.350 juta = Rp. 100

juta. [1]
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4. Pada gambar berikut segitiga ABC siku-siku di A dan CD = DE.

Jika diketahui sudut ADE = 70o, berapakah besar sudut ABE?

Jawab: 55o

∠ CDE = 180o - ∠ ADE = 180o−70o = 110o [1]

∠ C =
180o − ∠ ADE

2
=

180o − 110o

2
= 35o [1]

∠ B = 1800−∠ A−∠ C = 1800−90o−35o = 550 [1]

5. What is the smallest value of positive integer A so that 7560× A is a square number?

Jawab: 70

7560 = 2× 2× 2× 3× 3× 3× 5× 7 [1.5]

Agar 7560× A merupakan bilangan kuadrat haruslah

A = 2× 7× 5 = 70. [1.5]

6. Sebuah tabung berjari-jari 25 cm dan tinggi 50 cm berisi penuh dengan air. Air tersebut
sebagian dituangkan ke dalam tabung lain yang kosong yang berjari-jari 40 cm dan tinggi 30
cm sampai tinggi air pada kedua tabung sama. Berapakah tinggi air pada kedua tabung?

Jawab: 1250
89

cm

Volume tabung tinggi = 50× (25)2π [1]

50× (25)2π = t(25)2π + t(40)2π. [1]

t =
50× 252

252 + 402
=

50× 25

25 + 82
=

1250

89
cm. [1]

7. Pak Maman, Pak Asep, dan Pak Ujang memasang ubin bersama-sama, dengan kecepatan
memasang ubin yang berbeda-beda. Jika Pak Maman memasang empat buah ubin, Pak Asep
hanya dapat memasang tiga buah ubin. Jika Pak Maman memasang enam buah ubin, Pak
Ujang dapat memasang tujuh buah ubin. Banyaknya ubin yang dipasang ketiganya adalah
420 buah. Tentukan banyaknya ubin yang dipasang Pak Ujang.

Jawab: 168 buah.

Perbandingan kecepatan memasang ubin Pak Maman dan Pak Asep = 4 : 3. [0.5]

Perbandingan kecepatan memasang ubin Pak Maman dan Pak Ujang = 6 : 7. [0.5]

Maka perbandingan kecepatan memasang ubin Pak Asep, Pak Maman dan Pak Ujang adalah

41
2
: 6 : 7. [1]

Maka banyaknya ubin yang dipasang Pak Ujang adalah
7

(41
2
+ 6 + 7)

×420 = 7×24 = 168. [1]

2



8. Pada gambar di bawah, segitiga ABC siku-siku di B dan DE sejajar CB. Jika AE : BE = 2 : 1

dan luas4 ABD = 8, berapakah luas4 CDE?

Jawab: 22
3

Luas CDE = luas BDE [1]

Luas BDE = 1
3

luas ABD = 22
3

[1.5]

Luas CDE = 22
3

[0.5]

9. Pembangunan suatu gedung harus diselesaikan dalam waktu 100 hari dan dapat diselesaikan
dalam waktu tersebut oleh 30 orang. Setelah dikerjakan selama 20 hari, ternyata pekerjaan
tersebut berhenti selama 20 hari karena banjir. Agar pembangunan gedung tersebut dapat
diselesaikan tepat waktu, berapa banyak perkerja yang harus ditambah?

Jawab: 10 orang

• Andaikan setiap pekerja menyelesaikan 1 satuan perkerjaan setiap hari.

• Total pekerjaan yang harus diselesaikan oleh 30 orang dalam waktu 100 hari adalah
30× 100 = 3000 satuan pekerjaan

• Pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh 30 orang sebelum banjir adalah 600 satuan
pekerjaan [1]

• Jadi, sisa pekerjaan yang belum diselesaikan adalah 3000 − 600 = 2400 satuan peker-
jaan. Pekerjaan ini harus diselesaikan sesuai waktu, yaitu dalam waktu 100−(20+20) =

60 hari. [1]

• Misalkan banyaknya pekerja yang harus mengerjakan sisa pekerjaan tepat waktu terse-
but adalah p orang. Berarti p× 60 = 2400 atau p = 40.

Jadi, pekerjaan tersebut dapat diselesaikan oleh 40 orang.

• Dengan kata lain, untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu, maka perlu dita-
mbah sebanyak 40− 30 = 10 orang [1]
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10. Kita akan membagi seperempat lingkaran dengan jari-jari 4 cm

menjadi lima buah bagian A, B, C, D, dan E, dengan masing-masing luas

yang sama besar. Caranya adalah dengan membuat dua seperempat lingkaran

dengan jari-jari r dan R dengan pusat yang sama dengan seperempat

lingkaran asal, lalu membagi dua dua juring terluar seperti diperlihatkan

gambar di samping. Berapakah nilai R2?

Jawab: R2 =
48

5
cm2

Luas A = 1
5
1
4
π42 = 1

4
πr2. Maka r2 = 42

5
. [1]

Luas C = 1
5
1
4
π42 = 1

8
π(R2−r2) = 1

8
π(R2−42

5
). [1]

Maka R2 = 3×42

5
= 48

5
cm2. [1]

11. Pada pukul 00.00 tanggal 1 Januari 2013, seseorang mengeset tiga buah jam. Pukul 00.00
keesokan harinya, ternyata dia mendapati jam pertama menunjukkan waktu yang tepat, jam
yang kedua terlambat enam menit, dan jam yang ketiga kelebihan sepuluh menit. Jika ketiga
jam tersebut terus dijalankan dan memiliki kecepatan berputar yang tetap, tanggal berapakah
ketiga jam tersebut menunjukkan waktu yang sama lagi untuk pertama kalinya?

Jawab: tanggal 31 Januari 2013

Jam pertama dan jam kedua menunjukkan waktu yang sama setelah berputar selama 10

hari.[1]

Jam pertama dan jam ketiga menunjukkan waktu yang sama setelah berputar selama 6 hari.[1]

Jadi ketiganya akan kembali menunjukkan waktu yang sama untuk pertama kalinya pada
tanggal 31 Januari 2013. [1]
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12. The area of triangle ABC = 9 cm2.

ADEF is a rectangle, and AD = 2 CD.

What is the area of BFDE?

Jawab: 6 cm2

• 4 CDE sebangun dengan4 CAB.

• Karena panjang AD = 2
3

AC, maka panjang DE = 1
3

panjang AB. [1]

• Luas ACE = 1
3

luas ABC = 3 (karena DE = 1
3
AB). [1]

• Luas BEDF = luas ABE = luas ABC - luas ACE = (9−3) cm2 = 6 cm2. [1]

13. Andi memberitahu Budi bahwa hasil kali tiga bilangan bulat positif A, B, dan C adalah 36.

Andi juga memberitahu Budi berapa jumlah tiga bilangan tersebut. Ternyata Budi tetap tidak
tahu persis berapa saja bilangan-bilangan tersebut. Berapakah jumlah ketiga bilangan terse-
but?

Jawab: 13

• Perkalian tiga bilangan bulat positif yang menghasilkan 36 adalah :

1× 1× 36, 1× 2× 18, 1× 3× 12, 1× 4× 9, 1× 6× 6, 2× 2× 9, 2× 3× 6,

dan 3×3×4. [1]

• Jumlah masing-masing adalah :

38, 21, 16, 14, 13, 13, 11, dan 10. [1]

• Karena Budi tidak tahu bilangan berapa saja A, B, dan C, maka jumlah ketiganya harus-
lah 13. [1]
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