
ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS) 1 

SDN MEKARWANGI 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

Mata Pelajaran : Matematika Nomor Absen : .......... 

Hari, Tanggal : Selasa, 19/09/2017 Nama Siswa : ...................................  

Alokasi Waktu : 90 Menit Kelas : VI (Enam) 

 
I. Berilah tanda silang (X) pada a, b, c atau d di depan jawaban yang tepat! 

1. Dua belas satuan ke kanan dari -5 adalah... 

a. -7 b. 7 c. -19 d. 19 

2. Hasil dari 8 x (-5)  adalah... 

a. 40 b. -40 c. 13 d. -11 

3. Hasil dari 19 + (-29) adalah... 

a. -10 b. 10 c. -18 d. 18 

4. Hasil dari 7 x (-8) adalah… 

a. -56 b. 56 c. 54 d. -54 

5. 78 x (428 + 572) = (78 x 428) + (78 x n).  Nilai  n  adalah... 

a. 78 b. 428 c. 572 d. 72 

6. 27 x (87 – 37) = (n x 87) – (27 x 37).  Nilai  n  adalah... 

a. 87 b. 37 c. 27 d. 57 

7. Sebuah bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan... 

a. positif b. kubik c. kuadrat d. negatif 

8. Hasil dari -8 - (-5) + (-6) adalah… 

a. 6 b. -6 c. 9 d. -9 

9. Faktorisasi prima dari bilangan 120 adalah ... 

a. 23x3x5 b. 22x32x5 c. 23x32x5 d. 2x32x5 

10. Faktorisasi prima dari bilangan 180 adalah... 

a. 22x32x5 b. 23x32x5 c. 23x3x5 d. 22x3x5 

11. KPK dari bilangan 72 dan 96 adalah... 

a. 23x32 b. 25x32 c. 22x32 d. 22x33 

12. Berikut ini yang termasuk Bilangan Kubik adalah... 

a. 4, 9 dan 27 b. 8, 27 dan 64 c. 5, 15 dan 25 d. 8, 16 dan 27  

13. FPB dari bilangan 48 dan 54 adalah... 

a. 12 b. 8 c. 6 d. 4 

14. Sebuah bak air berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 0,5 m. Volume bak tersebut adalah... cm3 

a. 12.500 b. 1.250 c. 125.000 d. 12,5   

15. 25 dm3 setara dengan... liter. 

a. 250 b. 2,50 c. 12,5 d. 25  

 

II.   Jawablah Soal berikut dengan tepat! 

16. 12 + (-7) = ... 

17. -15 – 18 = ... 

18. -18 x (-5) = ... 

19. 25 x (-12) = ... 

20. √  
 

 = ... 

21. Enam merupakan akar pangkar tiga dari bilangan... 

22.     - 48 = ... 

23. √   
 

  x  √   
 

 ... 

24. Lambang akar pangkat tiga dari seratus dua puluh lima adalah... 

25. 73 - 152 = ... 



III.   Jawablah Soal berikut dengan tepat dan jelas! 

26. Sebuah bok tempat mainan berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 40 cm. Berapakah 

volumenya! 

27. Pahmi dan Raisa mengikusi les piano di sanggar seni “Selena”. Pahmi les setiap 3 hari sekali, 

sedangkan Raisa setiap 5 hari sekali. Jika hari ini tanggal 12 Mei 2017 mereka les bersamaan, 

maka tanggal berapakah mereka akan kembali les bersama? 

28. Tentukan bilangan kubik antara 20-100! 

29. Tentukan hasil hitungan dari bilangan berikut: 

a. -15 x (-17) = ... 

b. 72 : (-4) = ... 

c. -48 : (-3) = ... 

30. √     
 

  x  √  
 

  = ... 

 

Selamat Mengerjakan! 


