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1. Unang suka sekali membuat boneka dari sebuah kain flanel. Didalam satu hari, 

dia dapat membuat sampai 16 buah boneka. Apabila dia secara terus menerus 

membuat boneka selama 15 hari berapakah boneka yang sudah di hasilkan Unang 

. . . . 

2. Pohon kelengkeng kakek berbuah begitu lebat. Di saat panen, kakek ingin sekali 

menjual kelengkengnya ke pasar. Kemudian kakek membungkusnya menjadi 40 

kantong. Untuk setiap kantongnya berisi 10 buah kelengkeng. Jadi berapakah 

jumlah keseluruhan kelengkeng milik kakek yang akan dijualnya di pasar? 



 

1. 20:5 = 

2. 27:3 = 

3. 42:6 = 

4. 40:10 = 

5. 37:5 = 

6. Peserta Field Trip kelas 3 ada 90 orang. Bis yang tersedia ada 3 buah. Berapa jumlah 

orang yang muat dalam setiap bis ?  

7. Perusahaan susu membagikan 90 liter susu untuk 9 keluarga tidak mampu. Berapa 

liter susu kah yang diterima masing-masing keluarga? 

8. Adi mempunyai 132 butir kelereng. Kelereng itu akan dibagikan kepada 6 orang 

temannya. Berapa butir kelereng yang akan diterima setiap anak? 

 



 

 
 



 

 

Ujian Semester Ganjil 

Namaku Angel, seorang siswi SMA salah satu sekolah negeri di Jakarta. Aku punya seorang teman 

bernama Nisa yang kebetulan satu kelas dan bertetanggaan rumah. Aku dan dia sudah bersahabat 

sejak masih kanak-kanak. 

Hari ini, sekolahku mengadakan Ujian Semester Ganjil. Aku yang Nisa yang sekarang kelas 2 akan 

memasuki kelas 3. Ujian ini merupakan penentu apakah naik kelas atau tidak. 

Pagi harinya, aku mempersiapkan semua peralatan yang diperlukan, setelah semua selesai, aku 

pergi ke rumah Nisa dan berangkat ke sekolah bersama-sama. Sesampainya di sekolah, tidak lama 

kemudian lonceng pun berbunyi. 

Sebelum ujian dimulai, aku melihat Nisa begitu sibuk dan tampak sedikit panik sambil membuka 

dan mengeluarkan seluruh isi tasnya. Akupun bertanya.. 

“Nis, kamu kenapa? Ini ujian udah mau dimulai loh..” tanyaku. 

“Gawat Jel, aku lupa bawa pensil 2B, gimana nih..?” Keluhnya. 

“Waduh, kok kamu lalai banget sih Nis, udah jelas-jelas pensil itu persyaratan utama, eh malah 

lupa bawa. Gini aja, kamu coba izin ke guru pengawas untuk keluar sebentar membeli 

pensil..” jawabku. 

“Oke Jel, aku coba dulu.. Buk, boleh izin sebentar untuk membeli pensil gak buk? Aku lupa bawa 

buk..” gumam Nisa. 

“Maaf nak, tidak boleh ada yang keluar lagi. Ibuk sudah memberi banyak waktu untuk 

mempersiapkan segala hal, jika ada yang lupa / tertinggal, itu sudah risiko dan hukuman atas 

kelalaian Kelian..” jawab ibu guru. 

Mendengar jawaban guru pengawas, Nisa terlihat semakin panik dan mukanya tampak bersedih. 

Aku pun segera mencari inisiatif dan jalan keluar. 

“Nis, kamu punya pisau cutter gak? Pinjam bentar..” kataku. 

“Punya Jel, nih, emang buat apa..?” Tanyanya. 

“Ada deh..” ujarku. 

Tanpa berpikir panjang lagi, aku langsung memotong pensil 2B milikku untuk kemudian aku bagi 

hasil potongan itu kepadanya. 

“Nih, Nis, ambil potongan pensil aku aja, gapapa kok, daripada kamu disuruh keluar dan gak 

dibolehin ikut ujian..” tawarku. 

Aku melihat Nisa sangat senang mendapat tawaran dan segera mengambil serta meraut pensil 

pemberianku tersebut. Dengan senang hari, Nisa pun mengucapkan terima kasih. 

“Waduh, makasih banyak ya Jel, untung ada kamu yang selalu mau dan sukarela membantu, kamu 



 



 

 

1. Pada musim panen dihasilkan dua keranjang buah apel. Keranjang pertama 

berisi 2.250 buah apel.Keranjang kedua berisi 1.570 buah apel. Berapa jumlah 

buah apel dalam dua keranjang tersebut ? 

2. Pak Muji memelihara ayam petelur 2.194 ekor. Kemudian Pak Muji membeli lagi 

sebnayak 1.691 ekor. Berapakah jumlah ayam Pak Muji? 



 

1. 81:9 = 

2. 30:6 = 

3. 54:9 = 

4. 36:6 = 

5. 35:7 = 

6. 64:8 = 

7. 10:5 = 

8. 25:5 = 

9. 72:9 = 

10. 18:2 = 

11. Di perpustakaan ada 5.255 buku. Dipinjam para siswa 1.425 buku. Berapa bukukah 

yang masih ada di perpustakaan?umbuh? 

12. Pasien Rumah Sakit A dalam sebulan  2.465 orang. Di antara pasien itu 782 orang 

adalah laki-laki. Berapa jumlah pasien perempuan? 

13. Jumlah penduduk Desa Tegalarum 8.149 orang. Jumlah penduduk laki-lakinya 3.945 

orang. Berapa jumlah penduduk perempuan di desa tersebut? 
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