
 

 

 

 

 

 

 

     Arti Skala. 

 Dalam pelajaran IPS ( Geografi ) sering kamu 

diminta untuk menentukan letak suatu pulau, sungai, kota, 

dan gunung pada suatu wilayah tertentu. Kalian tidak 

mungkin melihat keseluruhan dari hal tersebut. Untuk itu 

dibuatlah suatu gambar (atlas/peta) yang mewakili keadaan sebenarnya. Gambar itu dibuat 

sesuai dengan keadaan sebenarya dengan perbandingan (skala) tertentu. 

Gambar pada halaman berikut merupakan peta propinsi Kalimantan Timur dibuat 

dengan skala 1 : 6.000.000. Artinya 1 cm pada gambar mewakili 6.000.000 cm pada 

keadaan sebenarnya. Dalam hal ini skala adalah perbandingan antara jarak pada peta 

dengan jarak sebenarnya.  

 

 

 

 Apa yang akan Apa yang akan Apa yang akan Apa yang akan 
anda pelajari ?anda pelajari ?anda pelajari ?anda pelajari ?    

• Memberikan contoh 

masalah sehari-hari 

yang merupakan 

perbandingan se- 

harga dan berbalik 

harga. 

• Menjelaskan hu-

bungan perban-

dingan dan pecahan 

• Menyelesaikan soal 

yang melibatkan 

perbandingan se-

harga dan berbalik 

harga 

• Memecahkan masa-

lah yang melibatkan 

perbandingan 

 

 Kosa KataKosa KataKosa KataKosa Kata    
• Gambar berskala 

• Perbandingan 

 

 Kata KunciKata KunciKata KunciKata Kunci    
• Skala 

Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :    

3.  Menggunakan bentuk aljabar, persamaan 

dan pertidaksamaan linear satu variabel, 

dan perbandingan dalam pemecahan 

masalah. 

Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :    
 

3.4    Menggunakan perbandingan untuk 

pemecahan masalah 

 

Indikator :Indikator :Indikator :Indikator :    
 

3.4.1 Menjelaskan pengertian skala sebagai suatu 

perbandingan 

 

Skala     =    
sebenarnyaJarak

petapadajarak
 

 

��



Peta Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sekarang kamu perhatikan peta Indonesia di atas berapakah jarak kota Semarang dan 

Palu ? 

Jawab : 

Pada peta ukurlah dengan menggunakan penggaris, jarak antara kota Semarang dan 

Palu . 

Jarak dalam peta = ….. cm 

Skala 1 : 6.000.000, itu artinya 1 cm di peta mewakili 6.000.000 cm pada keadaan 

sebenarnya. 

Jarak sebenarnya  = ……… cm  x  6.000.000  

= …………………… cm 

Jadi jarak Semarang dan Palu adalah …………………..cm = …..km ( ingat 1 km = 

100.000 cm ) 

 

 

 

Contoh  1 



 

 

 

Jarak kota Samarinda dan Tarakan di propinsi Kalimantan Timur adalah 672 km. 

Tentukan jarak kedua kota tersebut pada peta jika digambar dengan skala 1 : 

6.000.000.  

Jawab : 

Skala 1 : 6.000.000 

Jarak kedua kota  =  672 km  

   =  67.200.000 cm 

Misal jarak dalam peta adalah  x cm. 

Skala = 
sebenarnyajarak

petapadaJarak
 

x  =  67.200.000 cm  x  
000.000.6

1
  

x  =  ……………cm 

Jadi jarak Samarinda dan Tarakan adalah ……..cm 

 

 

 

Jarak antara Medan dan Banda Aceh dalam suatu peta adalah 6 cm. Jarak sebenarnya 

kedua kota itu adalah 180 km. Tentukan skala peta tersebut ! 

Jawab : 

Jarak pada peta = 6 cm 

Jarak sebenarnya = 180 km = 18.000.000 cm 

Skala = 
sebenarnyajarak

petapadaJarak
 

     = 
000.000.3

1

000.000.18

6
=  

Jadi skala peta itu adalah 1 : 3.000.000 

 

 

 

Contoh  2 

Contoh  3 



 

 

 

1. Gambar sebuah meja dibuat dengan ukuran tiap 3 mm 

mewakili 45 cm . tentukan skala untuk gambar 

tersebut !  

2. Peta Jawa Timur dibuat dengan skala 1 : 1.500.000. Jika jarak kota Gresik dengan 

Kediri pada peta 7,5 cm. Hitunglah jarak sebenarnya ! 

3. Sebuah peta dibuat dengan skala 1 : 2.500.000 jika jarak 2 kota sebenarnya 400 

km. Hitunglah jarak tersebut pada peta ! 

4. Tanah pak Ali berbentuk persegi panjang berukuran 16 cm x 8 cm. Jika tanah 

tersebut digambar dengan skala 1 : 500. Hitunglah luas tanah pak Ali sebenarnya ! 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

Jika Skala 1 : 2.500. Tentukan jarak sebenarnya kota-kota di bawah ini : 

a.   Surabaya  dengan  Semarang 

b. Surabaya dengan Yogyakarta 

c. Surabaya dengan Bandung 

d. Surabaya dengan Jakarta 

6. Perhatikan lantai ruang kelasmu : 

 -Ukurlah panjang dan lebar sebenarnya  

 -Gambarlah lantai ruang kelasmu dengan menggunakan skala 1 : 200 

 

 

 

 



 

 

        Perbesaran dan Pengecilan pada Gambar Berskala. 

 

Pernakah kamu foto ? tentu kamu pernah foto untuk kelengkapan STTB di SD. 

Masih adakah “klise” (film negatif)-nya ? Coba kalian cetakkan ke studio foto dengan 

ukuran 2 x 3 dan 4 x 6. Foto ukuran 2 x 3 mempunyai bentuk yang sama dengan foto 

ukuran 4 x 6 dimana semua bagian yang bersesuaian diperbesar dengan perbandingan 

yang sama . 

Perhatikan gambar foto berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto 1    Foto 2 

Gambar di atas adalah gambar foto yang ukuranya diperbesar dengan perbesaran tertentu. 

Contoh lain adalah jika seorang arsitek akan membuat pesawat terbang, arsitek 

tersebut akan membuat terlebih dahulu model miniatur pesawat terbang. Bagian-bagian 

yang bersesuaian dari miniatur pesawat terbang  akan mempunyai perbandingan yang 

sama dengan bagian-bagian yang bersesuaian dari pesawat terbang yang sebenarnya.  

Demikian juga dalam membuat bangunan masjid atau perkantoran sering juga 

dibuat model atau maket. Panjang maket dengan panjang sebenarnya, lebar maket dengan 

lebar sebenarnya, tinggi maket dengan tinggi sebenarnya mempunyai perbandingan yang 

sama. 

 

 

 

  

sebenarnyaTinggi

modelpadaTinggi

sebenarnyaLebar

modelpadaLebar

sebenarnyaPanjang

modelpadaPanjang
==  

��



 

 

Tinggi pintu dan lebar pintu rumah pada suatu maket berturut-turut 8 cm dan 4 cm. Lebar 

pintu sebenarnya 1 m. 

Tentukan :  a.  Faktor perbesarannya 

  b. Tinggi pintu sebenarnya 

jawab : 

a. Lebar pintu mula-mula = 4 cm  

 Lebar pintu sekolah diperbesar =  100 cm  

 Faktor perbesaran  = kali
cm4

cm100
 

   = 25 kali 

b.   Tinggi pintu model dalam maket  = 8 cm  

     Lebar pintu model dalam maket  = 4 cm 

     Lebar pintu sebenarnya = 1 m = 100 cm 

     Misal tinggi pintu sebenarnya = x cm 

 
sebenarnyapintuLebar

modelpadapintuLebar

sebenarnyaTinggi

modelpadapintuTinggi
=  

        
x

8
    =  

100

4
 

       4 x    =  800 

          x    =   200 

Jadi tinggi pintu sebenarnya  = 200 cm 

Coba pikirkan cara lain untuk menyelesaikan soal di atas. 

 

 

 

 

 

 

1.  Perhatikan meja di depanmu, ukurlah panjang sebenarnya, lebar sebenarnya dan tinggi 

sebenarnya. Jika kamu disuruh membuat model meja tersebut dengan faktor 

pengecilan 
8

1
 , tentukan ukuran panjang, lebar dan tinggi meja tersebut ! 

Contoh  4 



2. Perhatikan daun pintu ruang kelasmu gambarlah daun pintu tersebut dengan faktor 

pengecilan 
20

1
! 

3.  Ukurlah buku Bahan Ajar kamu, tentukan ukuran tersebut dengan faktor perbesaran 7 

kali! 

 

 

 

 

1. Sebuah almari berukuran tinggi 200 cm, panjang 200 cm dan lebar 60 cm. Jika dibuat 

model almari dengan tinggi 10 cm, carilah panjang dan lebar model almari tersebut. 

2. Sebuat foto karpet panjangnya 9 cm dan lebarnya 4 cm. Jika lebar sebenarnya karpet 

adalah 160 cm, hitunglah panjang karpet tersebut ! 

3. Pada gambar disamping, tinggi dan lebar pintu 

gerbang masing – masing adalah 10 cm dan 8 cm. 

Jika lebar sebenarnya 42 m, maka berapakah tinggi 

sebenarnya ?   

Perhatikan gambar di samping, panjang badannya 

7,2 cm dan panjang bentangan sayapnya 5,4 cm. 

Hitunglah panjang badan pesawat sebenarnya, jika 

panjang bentangan sayap sebenarnya 50 m.  

5. Perhatikan gambar di samping, panjang dan tinggi 

sebuah mobil berturut-turut 4,4 m dan 1,1 m. Model 

mobil itu dibuat dengan tinggi 2 cm. Tentukan panjang 

model mobil itu !  

 

  

 

 

 

 

        Arti Perbandingan. 

Perhatikan permasalahan berikut : 

Indikator :Indikator :Indikator :Indikator :    
3.4.2 Memecahkan masalah yang melibatkan perbandingan 

��

4. 



Afis mempunyai 8 kelereng , sedang Dzihan mempunyai 4 kelereng. 

Apakah yang dapat kamu katakan tentang banyaknya kelereng Afis jika dibandingkan 

dengan banyaknya kelereng Dzihan ? 

Dapatkah kamu membuat pernyataan tentang banyaknya kelereng Dzihan jika 

dibandingkan dengan banyaknya kelereng Afis ?  

Samakah kedua jawabanmu di atas ? 

Sekarang coba perhatikan jawaban beberapa siswa terhadap permasalahan di 

atas :  

Haris menjawab :  

Perbandingan banyaknya kelereng Afis terhadap banyaknya kelereng Dzihan  =  9 : 6 

Perbandingan banyaknya kelereng Dzihan terhadap banyaknya kelereng Afis  =  6 : 9 

Jawaban Ida sebagai berikut : 

Perbandingan banyaknya kelereng Afis terhadap banyaknya kelereng Dzihan =  3 : 2 

Perbandingan banyaknya kelereng Dzihan terhadap banyaknya kelereng Afis  =  2 : 3 

Sedangkan Aan menjawab : 

Perbandingan banyaknya kelereng Afis terhadap banyaknya kelereng Dzihan =  

2

3

6

9
atau  

Perbandingan banyaknya kelereng Dzihan terhadap banyaknya kelereng Afis =  

3

2

9

6
atau  

Jawaban siapakah yang benar? Mengapa? 

 

 

 

Di tempat parkir Ramayana Gresik terdapat 12 mobil dan 54 sepeda motor. Tentukan 

perbandingan dari :   

a. Banyaknya mobil dengan banyaknya sepeda motor  

b. Banyaknya roda mobil dengan banyaknya roda sepeda motor 

Diskusi 

Apakah kedua jawaban di atas sama ? mengapa ? 

KUIS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan 

Perbandingan adalah suatu bilangan yang membandingkan dua besaran atau lebih. 

Perbandingan dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan sederhana. 

 

 

 

 

 

1.  Siti mempunyai 2 kaos, 4 celana, 4 daster dan 2 rok. Tentukan perbandingan : 

a. Banyak kaos dengan daster  

b. Banyak kaos dengan rok 

c. Banyak celana dengan semua pakaian siti 

2. Harga sepasang sepatu Rp. 30.000,00 dan harga sepasang sandal Rp. 25.000,00 

a. Berapakah perbandingan harga sepasang sepatu dengan sepasang sandal  

b. Berapakah perbandingan harga 4 pasang sepatu dengan 4 pasang sandal 

3. Buku Matematika tebalnya 124 halaman. Buku Bahasa Indonesia tebalnya 96 

halaman.  

Hitunglah banyak siswa laki-laki dan perempuan di kelasmu. 

Kemudian lengkapilah tabel berikut : 

Banyak siswa laki-laki .……….. 

Banyak siswa perempuan ………… 

Banyak siswa seluruhnya ………… 

Jawablah pertanyaan berikut : 

a. Berapa perbandingan banyak siswa laki-laki terhadap banyak siswa perempuan?  

b. Berapa perbandingan banyak siswa perempuan terhadap banyak siswa laki-laki? 

Samakah kedua perbandingan itu ? mengapa ? 

c.  Berapa perbandingan banyak siswa laki-laki terhadap banyak siswa seluruhnya ? 

d.  Berapa perbandingan banyak siswa perempuan terhadap banyak siswa 

seluruhnya ? 



a.  Berapakah perbandingan tebal sebuah buku Matematika dengan tebal sebuah buku 

Bahasa Indonesia ? Dapatkah kamu menyederhanakannya ?  

b.  Berapakah perbandingan tebal 7 buah buku Matematika dengan 7 buah buku 

Bahasa Indonesia ? 

4. Siswa kelas 7 di suatu sekolah banyaknya 42 anak, tiga perlimanya adalah perempuan. 

Tentukan :  

a.   Berapa banyak siswa laki-laki di kelas tersebut ? 

b.  Berapakah perbandingan siswa laki-laki dengan siswa perenpuan ? 

5. Dua persegi masing-masing mempunyai panjang sisi 5 cm dan 9 cm. 

 Tentukan perbandingan dari : 

 a. Panjang sisinya 

 b. Kelilingnya 

 c. Luasnya 

 

       Perbandingan Senilai ( Seharga ) dan Perbandingan 

Berbalik Nilai ( Berbalik Harga ). 

B.1. Perbandingan Senilai 

 Harga sebuah penghapus di toko “Arafat “ Rp 1.000,00, jika Ali membeli 2 buah 

penghapus, berapa rupiah yang harus dibayar Ali ? 

Berapa rupiah yang harus dibayar jika Fahmi ingin membeli 5 buah penghapus ? 

Selanjutnya lengkapilah tabel berikut ! 

Banyak penghapus Harga yang harus dibayar 

1 Rp 1.000,00 

2 Rp  ………. 

5 Rp  .……… 

8 Rp  .……… 

…….. Rp 12.000,00 

…….. Rp 20.000,00 

 

��



Jika penghapus yang akan dibeli semakin banyak, bagaimana harga yang harus dibayar ? 

Berapa perbandingan harga 2 penghapus dengan harga 5 penghapus ? 

Berapa perbandingan harga 8 penghapus dengan harga 5 penghapus ? 

Berapa perbandingan banyak penghapus yang berharga Rp  8.000,00 dengan banyak 

penghapus yang berharga Rp 5.000,00 ? 

Apa yang dapat kamu simpulkan dari perbandingan banyak penghapus dengan 

perbandingan harga yang harus di bayar ? 

 

Permasalahan diatas merupakan perbandingan senilai ( perbandingan seharga ). 

Dapatkah kamu rumuskan ciri khas suatu perbandingan senilai ?  

Berilah contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan perbandingan senilai! 

 

B.2. Perbandingan Berbalik Nilai ( berbalik harga ) 

Tanggal 25 Oktober Afis ulang tahun, ibunya memesan kue tart yang berbentuk   “ 

mobil “. Kue tersebut dipotong menjadi 12 bagian yang akan dibagikan sama banyak pada 

anak-anak yang diundangnya.  

Jika Afis mengundang 2 anak , berapa potong kue yang dapat diperoleh masing-masing 

anak ? 

Jika Afis mengundang 3 anak , berapa potong kue yang dapat diperoleh masing-masing 

anak ? 

Bagaimana jika Afis mengundang 4 anak? 6 anak ? 

Coba lengkapi tabel berikut : 

Banyak anak yang diundang Banyak kue yang diterima oleh tiap anak 

1 

2 

3 

……. 

……. 

……. 

12 

…….. 

…….. 

4 

2 

1 

 



 

 

 

1.  Lengkapilah tabel di bawah ini ! 

Permasalahan 
Perbandingan senilai   / 

 berbalik nilai 

a.   banyaknya barang yang dibeli dengan 

besar harganya  

b.   besarnya sisi persegi dengan luasnya  

c.   banyaknya orang yang bekerja dengan 

waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan pekerjaan  

d.   banyaknya air yang dapat ditampung 

dengan alas sebuah tabung  

e.   banyaknya anak dengan banyaknya buku 

yang diterima tiap anak pada pembagian 

satu lusin buku  

f..   kecepatan kendaraan dengan waktu 

yang diperlukan untuk menempuh jarak 

tertentu. 

g.   banyaknya uang yang ditabung di bank 

dengan banyaknya bunga bank yang 

diterima  

h.   lamanya waktu menelepon dengan 

banyaknya pulsa  yang digunakan 

i.    Banyaknya udara yang ditiupkan ke 

balon dengan besarnya balon 

mengembang 

j.    Kecepatan suatu kendaraan dengan jarak 

yang ditempuh  

 

………………. 

………………. 

 

 

………………. 

 

……………… 

 

 

………………. 

 

 

………………. 

 

 

………………. 

 

………………. 

 

 

………………. 

 

……………… 

 

KUIS 



SOAL  1 

SOAL  2 

 

 

        Permasalahan dalam Kehidupan Sehari – hari yang 

Melibatkan Perbandingan. 

C.1 Nilai Satuan 

 Perhatikan soal berikut : 

 

 

Wahid membeli 5 ekor ikan seharga Rp 2.500,00, maka : 

harga 1 ekor ikan  = 
5

1
 x  Rp 2.500,00 

   = Rp  500,00 

Jadi harga 1 ekor ikan adalah Rp  500,00 

 

 

 

1. Ifan membeli 12 buku tulis seharga Rp 18.000,00 berapa harga 1 buku tulis ? 

2.  Jika Ifan ingin membeli 40 buku tulis yang sama, berapa Ifan harus membayar ? 

3.  Di toko Maju Jaya, beras cap Tawon dalam kemasan 5 kg seharga Rp  22.000,00 dan 

kemasan 10 kg seharga Rp. 42.000,00 . Kemasan mana yang lebih murah ? 

Langkah-langkah apa saja yang dapat kamu lakukan untuk menyelesaikan persoalan di 

atas ? 

 

C.2  Perhitungan dalam Perbandingan Senilai 

 Perhatikan soal berikut : 

 

  

Dua orang  siswa dapat membawa 16 buah, berapa buku yang dapat dibawa 6 orang  

siswa ? 

 

��



Jawab : 

Apakah soal di atas merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai ? mengapa ?  

Perhatikan penyelesaian beberapa siswa berikut : 

� Penyelesaian Afis: 

Jika 2 orang membawa 16 buku, maka : 

Jika 1 orang   =  
2

16
  buku 

   =  8  buku 

Jika 8 orang  =  6  x  8 buku 

    =  48 buku  

Jadi, banyak buku yang dapat dibawa 6 siswa adalah  48  buku. 

� Penyelesaian Bagas :  

 Tabel yang sesuai dengan soal di atas adalah sebagai berikut : 

Banyak siswa Banyak buku 

2 16 

3 24 

6 48 

 

 Jadi, banyak buku yang dapat dibawa 6 siswa adalah 48 buku. 

� Penyelesaian Cici :  

  Siswa      Buku 

       2      16 

       2      16 

       2      16 

 

       6       48 

 Jadi, banyak buku yang dapat dibawa 6 siswa adalah 48 buku. 

� Penyelesaian Dzihan : 

  Siswa      Buku 

       2      16 

       6      x 



 Perbandingan siswa adalah 2 : 6 atau 
6

2
. 

 Perbandingan buku dapat sinyatakan 
x

16

6

2
=  

 Nilai x dapat dinyatakan  dengan perkalian silang . 

     2                 16 

                        =         

  6                    x 

 Seihingga diperoleh : 

  2 . x =   16 . 6 

       x =  
2

6.16
 

       x =  
2

96
 

       x =  48 

 Jadi, buku yang dapat dibawa 6 siswa adalah 48 buku. 

Bagaimana pendapatmu terhadap penyelesaian-penyelesaian di atas ? 

Adakah yang sama dengan penyelesaianmu ? 

Penyelesaian siapakah yang menurutmu paling mudah dipahami ? 

Apakah ada kemungkinan lain untuk menyelesaikan soal itu ? 

Bagaimana jika banyak siswa ada 80 ? 

Berapa buku yang dapat dibawa siswa ? 

 

 

Jarak rumah Fahmi  dengan sekolah 3 km. Dengan bersepeda Fahmi  menempuhnya 

dalam waktu 15 menit . Berapa meter jarak yang dapat ditempuh Fahmi dengan 

bersepeda selama 5 menit ?   

Apakah persoalan di atas merupakan perbandingan senilai / bukan ? mengapa ? 

 

 

 

 



 

 

 

 

Perhatikan resep sus Kentang di samping. 

Diskusikan dengan teman dalam kelompok dan 

jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut : 

a. Berapakah perbandingan berat tepung dengan 

mentega? 

b. Berapakah perbandingan berat mentega dengan 

keju? 

c. Berapakah perbandingan berat tepung dengan kentang? 

d. Dapatkah kamu menentukan perbandingan berat mentega dengan air? 

e. Dapatkah kamu menentukan perbandingan berat tepung dengan banyak telur? 

f. Jika kamu akan membuat sus kentang sebanyak 3 kali resep, sedangkan kamu hanya 

mempunyai 100 gr kentang, berapa banyak bahan yang lain agar kamu tetap dapat 

membuat sus kentang sesuai resep? 

 

 

 

 

1. Tentukan nilai satuan dari :  

a. 8 liter minyak seharga Rp. 16.000,00 

b. 15 kg Jeruk seharga Rp. 14.250,00 

c. selusin telur seharga Rp. 5.100,00 

d. 94 km ditempuh dalam 4 jam  

2. Harga 3 buah tomat adalah Rp. 500,00 

a. jika Ida punya uang Rp. 1.500,00 berapa banyak buah tomat yang dapat Ida beli ? 

b. berapa uang yang harus dibayar jika Ida membeli 21 buah tomat ? 

3. Pak Ririn bekerja di pabrik rokok “ Sampoerna “, setiap 4 jam ia dapat menghasilkan 

580 batang rokok berapa batang rokok yang dapat dihasilkan Pak Ririn selama 9 jam ? 

Kerja kelompok 

������������	
�	�������������	
�	�������������	
�	�������������	
�	�����
��������������������������������

250 ml air 

150 gr tepung terigu 

100 gr mentega 

200 gr kentang kukus 

150 gr keju parut 

5 butir telur 



SOAL  1 

SOAL  2 

4. Ibu akan membuat baju seragam, untuk membuat baju  Rudi diperlukan kain 

sepanjang 91 cm, jika perbandingan ukuran baju Rudi dan Tabuti adalah 7 : 4 . 

 Berapa panjang kain yang diperlukan ntuk membuat baju Tabuti ? 

5. Ukurlah gambar di samping menggunakan 

penggaris dan hitunglah luas sebenarnya ! 

 

 

 

4. Untuk kebutuhan warungnya, bu Wati memerlukan kopi 15 kg selama 5 hari. 

Berapa kg kopi yang diperlukan Bu Wati pada bulan Juli ( selama sebulan )? 

 

 

Tentukan perbandingan luas kedua persegi panjang jika panjang sisinya dilipatduakan. ( 

Apakah merupakan perbandingan senilai ? ) 

 

C.3 Perhitungan dalam Perbandingan Berbalik Nilai  

Perhatikan soal berikut :  

 

 

Untuk mengerjakan tugas Matematika, di suatu kelas diperlukan beberapa kelompok. 

Banyak siswa tiap kelompok adalah sama. Banyak siswa untuk 3 kelompok adalah 12. 

Jika ternyata di kelas itu ada 10 kelompok, berapa banyak siswa di kelas itu ?    

 

  

Sebuah rumah dapat dibangun oleh 25 orang dalam waktu 72 hari. Jika hanya ada 18 

orang , berapa hari yang diperlukan untuk dapat membangun sebuah rumah ?  

Soal nomor 1 dan 2 diskusikan bersama kelompokmu dan mintalah bimbingan gurumu. 

 

 

 

 

 

 

 

           Skala 1 :  200 



Suatu lantai kamar tidur yang berukuran 4,2 meter x 3 meter. Lantai kamar itu 

akan dipasang ubin yang berukuran 30 cm x 30 cm. Berapa ubin yang diperlukan ?  

Jika menggunakan ubin berukuran 20 cm x 20 cm hitunglah banyaknya ubin yang 

diperlukan! Jika harga tiap ubun yang berukuran 20 cm x 20  cm adalah Rp  

2.400,00 , yang berukuran 30 cm x 30 cm adalah Rp 3.600,00 serta ongkos 

pemasangan ubin setiap meter persegi adalah Rp 17.500,00 lengkapilah tabel 

berikut 

             Biaya 

Ukuran 

Banyak 

Ubin 

Harga 

Ubin 
Ongkos Toatal biaya 

20 cm x 20 cm     

30 cm x 30 cm     

 Berdasarkan tabel di atas, ukuran ubin manakah yang sebaiknya dipilih agar 

biayanya lebih murah .  

 

 

 

 

 

 

1. Dani harus membawa air dengan timba ukuran 2 liter sebanyak 24 kali untuk 

memenuhi bak mandi. Jika Dani ingin membawa air 16 kali bagaimana ukuran timba 

yang diperlukan ? Jika ukuran timba yang diperlukan adalah x liter, tulislah kalimat 

Matematika untuk persoalah Dani ! Tentukan besarnya x ? 

2. Tora mengambil uang tabungannya untuk membeli buku. Jika harga sebuah buku Rp 

1.300,00 dan Tora dapat membeli 12 buah dengan semua uang tabungannya. 

berapakah besarnya uang tabungan Tora? 

 Jika harga sebuah spidol Rp. 1.950,00 , berapa banyak spidol yang dapat dibeli Tora 

dengan semua uang tabungannya ? 



Aturan minum : 

 

6 –12 th  : 3x1 sendok teh 

12 th keatas : 4x1 sendok teh 

 

3. Suatu persegi panjang berukuran panjang 26 cm dan lebar 15 cm. Jika ukuran lebar 

dibuat 20 cm berapa ukuran panjang yang seharusnya supaya luas setiap persegi 

panjang tersebut tetap. 

4. Bagas periksa di puskesmas dan mendapat 

obat. Pada label botol obat tertulis seperti 

 di samping. 

 Jika anak berumur 7 tahun menghabiskan 

0bat selama 8 hari, berapah harikah anak 

berumur 15 tahun dapat menghabiskan obat ? 

 

 

Tentukan perbandingan panjang dan lebar suatu persegi panjang jika panjangnya 

dilipatduakan namun luasnya tetap. 

 

 

 

 

1. Sebuah konveksi, selama 4 hari dapat membuat 160 potong baju. Berapakah 

banyak baju yang dapat dibuat selama 12 hari ? 

2. Jika nilai tukar 5 Dolar Amerika adalah Rp. 45.000,00, berapa Dolar uang yang 

didapat jika Agus menukarkan Rp. 180.000,00 ? 

3. Harga 1 lusin songkok cap “ Kerang “ adalah Rp. 180.000,00. Jika Akbar ingin 

membeli 5 songkok tersebut, berapakah Akbar harus membayar ? 

4. Seorang peternak harus menyediakan bahan makanan sebanyak 36 kg untuk 72 

ekor ayam selama 1 minggu. Jika ia menjual 
3

1
 ayamnya, maka tentukan 

banyak makanan yang harus di sediakan selama 1 minggu ? 

5. Rian dengan mengendarai mobil dapat menempuh jarak 280 km selama 4 jam 

20 menit. Jika Rian akan menempuh jarak 360 km, berapa waktu yang 

diperlukan ? 



6. Nunung membuat 2 macam roti, yaitu roti yang berisi keju dan roti yang berisi 

coklat, untuk membuat 24 roti berisi keju memerlukan 5 kg tepung terigu dan 

untuk membuat 15 roti berisi coklat memerlukan 5 kg tepung terigu. Berapa kg 

tepung terigu yang diperlukan jika nunung akan membuat 120 roti berisi keju 

dan 100 roti berisi coklat ? 

7. Dengan menggunakan mobil, jarak dua kota dapat ditempuh dalam waktu 6 

jam dengan kecepatan rata-rata 75 km/jam. Jika jarak dua kota itu ditempuh 

dengan kecepatan rata-rata 50 km/jam, berapa waktu ynag diperlukan ? 

8. Panti Asuhan “ Syuhadak “ mempunyai persediaan makanan untuk 60 anak 

selama 25   hari . Jika dalam panti asuhan itu bertambah 5 orang lagi, maka 

berapa hari persediaan makanan itu akan habis ? 

9. Dalam suatu lomba jalan sehat, seorang peserta berjalan dengan kecepatan 6 

km/jam agar sampai ke garis finis dalam waktu 5 jam. Setelah 2 jam berjalan, 

ia berhenti selama 30 menit karena mengalami kejang otot, agar ia sampai di 

garis finis sesuai rencana semula, berapakah kacepatan yang ia perlukan untuk 

melanjutkan lomba itu ? 

10. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu bangunan 

selama 40 hari dengan banyak pekerja 15 orang. Setelah 12 hari berjalan, 

pekerjaan itu terhenti selama 1 minggu karena bahan bangunan habis. Agar 

pekerjaan itu selesai sesuai dengan waktu yang telah di tentukan semula, 

berapa pekerja lagi yang harus ditambahkan ? 

 

 

SOAL LATIHAN KD 3.4 
 

1. Sebuah peta dibuat dengan skala 1:1.500.000. Jika jarak 2 kota pada  peta adalah 7,5 

cm, maka jarak sebenarnya adalah .... 

a. 11,25 km 

b. 22,5 km 

c. 112,5 km 

d. 225 km 



2. Sebuah peta dibuat dengan skala 1:2.500.000. Jika jarak sebenarnya adalah 400 km, 

maka jarak pada peta adalah .... 

a. 4 cm 

b. 8 cm 

c. 16 cm 

d. 32 cm 

3. Jarak dua kota pada peta adalah 15 cm sedangkan jarak sebenarnya adalah 105 km. 

Skala peta tersebut adalah .... 

a. 1:7.000 

b. 1:70.000 

c. 1:700.000 

d. 1:7.000.000 

4. Suatu peta dibuat dengan ukuran setiap 8 cm mewakili jarak sebenarnya 96 km. Jika 

jarak 2 kota 120 km, maka jarak pada peta adalah .... 

a. 10 cm 

b. 15 cm 

c. 24 cm 

d. 30 cm 

5. ( x + 3 ) : 5  =  63 : 45. Nilai x adalah .... 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 6 

6. Sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 6o km. Jika mobil itu 

menghabiskan 40 liter bensin, maka jarak yang ditempuh adalah .... 

a. 200 km 

b. 240 km 

c. 300 km 

d. 480 km 



7. Sebuah konveksi mendapat pesanan sebanyak 120 baju. Untuk membuat 120 baju itu, 

konveksi menyediakan bahan sebanyak 180 m. Jika pesanan itu ditambah 1/3 dari 

pesanan semula, maka persediaan kain seluruhnya adalah .... 

a. 160 m 

b. 180 m 

c. 240 m 

d. 300 m 

8. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 orang dalam 2 minggu. Jika pekerjaan itu 

akan diselesaikan dalam waktu 10 hari, maka banyaknya tambahan pekerja adalah .... 

a. 5 orang 

b. 6 orang 

c. 14 orang 

d. 21 orang 

9. Ari melakukan perjalanan dari kota A ke kota B yang berjarak 180 km. Ia berangkat 

pukul 07.00 dengan mengendarai mobil yang kecepatan rata-ratanya 60 km/jam. 

Setelah 2 jam perjalanan, ia istirahat selama 10 menit. Agar Ari tiba di kota B tepat 

pukul 10, maka jarak yang tersisa harus fitempuh dengan kecepatan rata-rata .... 

a. 48 km/jam 

b. 60 km/jam 

c. 72 km/jam 

d. 80 km/jam 

10. Seorang peternak ayam mempunyai persediaan makanan untuk 2.000 ekor ayam 

selama 3 minggu. Jika ia menambah 300 ekor ayam lagi, maka persediaan makanan itu 

akan habis dalam waktu .... 

a. 10 hari 

b. 12 hari 

c. 14 hari 

d. 15 hari 

 

 

 


