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Petunjuk Pengerjaan : 

1. Babak penyisihan ini terdiri dari 20 soal isian singkat. 

2. Peserta diberi waktu mengerjakan selama 120 menit. 

3. Isilah identitas diri dengan lengkap dan periksalah kelengkapan soal sebelum 

mengerjakan tes. 

4. Peserta  mengerjakan sendiri-sendiri soal yang diberikan tanpa bekerjasama dengan 

peserta lainnya. 

5. Tuliskan jawaban dengan menggunakan ballpoint, tidak diperbolehkan 

menggunakan pensil dan penghapus ballpoint. 

6. Cukup tuliskan jawaban akhir pada kotak  jawaban yang telah disediakan. 

7. Soal boleh dicoret, dan tidak mengenai kotak jawaban. 

8. Peserta dilarang menggunakan tabel matematika, kalkulator, atau alat bantu hitung 

lainnya. 

9. Untuk jawaban yang benar akan diberi poin +1, dan untuk jawaban yang salah diberi 

poin 0. 

10. Selama tes berlangsung peserta dilarang meninggalkan ruangan, kecuali dalam 

keadaan mendesak maka peserta boleh meminta izin kepada pengawas. 

11. Peserta tetap berada di dalam ruangan sampai tes berakhir. 

12. Berdo’alah sebelum mengerjakan tes. 

13. Jika waktu tes telah habis peserta dilarang menulis dan letakan lembar jawaban di atas 

meja dalam keadaan tertutup.  
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BABAK PENYISIHAN  

Nama  : 

Asal Sekolah  :  

No Hp  :  

 

No  Jawaban 

1 Daerah R persegi Panjang yang memiliki titik sudut (-1,1),(4,1),(-1,-

5)dan (4,-5). Suatu titik akan dipilih dari R. Probabilitas akan 

terpilihnya titik yang berada di atas garis   
 

 
    

 

2 Sejumlah siswa terdiri atas 5 putra dan 5 putri membentuk 

panitia yang terdiri dari 4 siswa. Peluang panitia tersebut memuat 

paling banyak 2 siswa putri.. 

 

3 Diketahui data terdiri dari 3 pengamatan mempunyai rata-rata 15, 

median 15, dan jangkauan 10. Data terbesar dari pengamatan 

tersebut adalah . . . 

 

 

4 Modal dari 40 populasi perusahaan X (dalam jutaan rupiah) 

adalah sebagai berikut  

138 164 150 132 144 125 149 157 

146 158 140 147 136 148 152 144 

168 126 138 176 163 119 154 165 

146 173 142 147 135 153 140 135 

161 145 135 142 150 156 145 128 

Hitunglah variansi/ragam dari data tersebut! 

 

 

5 Nilai hasil ujian statistik mahasiswa universitas D, Hitunglah 

nilai quartil deviasi dari data berikut  

 

10 90 50 55 98 50 35 85 
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40 43 76 54 89 98 30 25 

38 94 53 38 94 60 58 37 

 90 76 15 28 53 86 97 

 

6 Misalkan suatu perusahaan memiliki karyawan yang baik 

sebanyak 30% dari jumlah total. Lalu pada seketika, perusahaan 

tersebut akan mengirimkan 20 karyawannya untuk study 

banding ke luar negeri. Hitunglah peluang bahwa 4 orang dari 

20 karyawan tersebut adalah karyawan yang dianggap baik.. 

 

 

7 A dan B adalah dua kejadian yang saling lepas, dimana P(A) = 
 

 
 

dan P (A
c   Bc 

) = 
 

 
. Nilai P(B) adalah . . . 

 

 

8 Diketahui bahwa n yang memenuhi     
 
    

 
     

 
, maka 

nilai dari    
   

 = 

 

 

9 Dua kelompok masing-masing terdiri dari 12 anak dan 8 anak, 

mempunyai rata-rata berat badan 52 kg dan 54 kg. Jika seorang 

anak dari masing-masing kelompok ditukarkan. Ternyata rata-

rata berat badan menjadi sama. Hitunglah selisih berat badan 

yang dipertukarkan 

 

 

10 Misalkan X adalah suatu variabel acak diskrit. Jika X 

didefinisakan sebagai jumlah mata dadu yang keluar pada 

pelantunan sepasang dadu, maka hitunglah peluang dari jumlah 

mata dadu yang keluar pada pelantunan sepasang dadu yaitu 2  

atau 12  

 

 

11 Suatu koin dilemparkan sebanyak 4 kali. Tentukan rata-rata dari 

banyaknya angka yang muncul.. 
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12 Konsumsi beras(kg) dalam satu bulan disebuah desa Y seperti 

tabel berikut  

NILAI FREKUENSI 

0-9 4 

10-19 9 

20-29 86 

30-39 198 

40-49 235 

50-59 281 

60-69 113 

70-79 57 

80-89 10 

90-99 7 

Hitunglah Persentil ke-9! 

 

 

13 Dalam suatu ujian, peserta ujian diwajibkan menyelesaikan 5 

dari 10 saol yang tersedia. Namun soal nomor 2 dan nomor 7 

merupakan soal prioritas dan harus dikerjakan. Tentukan banyak 

cara peserta ujian memilih soal yang akan dikerjakan ! 

 

 

 

14 Sebuah kotak undian terdiri dari beberapa kertas yang bertuliskan 

huruf Z sampai P. Setiap kali pengambilan, kertas tersebut 

dikembalikan ke dalam kotak. Dalam 121 pengambilan, 

berapakah frekuensi relatif terambilnya huruf vokal . . . 

 

 

15 Dari kota A ke kota B dilayani oleh 7 bus dan dari kota B ke C 

dilayani 6 bus. Ujo berangkat dari kota A ke kota C melalui kota 

B, kemudian kembali lagi ke kota A juga melalui kota B. Jika 

saat kembali ke A, Ujo tidak ingin naik bus yang sama, maka 
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banyak cara perjalanan Ujo adalah . . . 

Berikut ini adalah data penduduk suatu RT di Kelurahan Pondok 

Bambu tahun 1985. Penduduk terbanyak terdapat pada kelompok 

umur 20-24 tahun. 

 

 

Kelompok 

Umur (tahun) 

Jumlah Penduduk 

(orang) 

0-4 5 

5-9 15 

10-14 18 

15-19 ... 

20-24 ? 

25-29 ... 

30-34 7 

16 Jika modus umur penduduk      
  

 
 tahun, jumlah penduduk 

pada kelompok umur 15-19 tahun lebih banyak 6 orang dari 

kelompok umur sebelumnya dan jumlah penduduk pada 

kelompok umur 25-29 tahun lebih banyak 18 orang dari 

kelompok umur sesudahnya, maka jumlah penduduk pada 

kelompo umur modus adalah . . . 

 

 

17               adalah nilai-nilai pengukuran dari tinggi badan 

mahasiswa UNRI tingkat 1 Tahun Akademik 2011/2012. Dari 

hasil pengukuran diperoleh rata-rata tinggi badan 168 cm, 

dengan jangkauan (range) 30 cm. Jika semua hasil pengukuran 

              dikalikan dengan α dan ditambah β diperoleh 

nilai rata-rata yang baru yaitu 185 cm dengan jangkauan 40 cm, 

maka nilai α+β adalah . . . 
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18 Peserta seleksi tes masuk suatu perguruan tinggi diikuti SMA A 

dan SMA B, dimana jumlah SMA A yang mengikuti seleksi 

tersebut 50% lebih banyak daripada siswa SMA B dan skor rata-

rata siswa SMA A lebih tinggi 50% dari skor rata-rata siswa 

SMA B. Diketahui rata-rata nilai tes tersebut adalah 80. 

Tentukan skor rata-rata siswa B ! 

 

 

19 Menurut pengalaman, sebuah mesin offset setiap mencetak 2000 

lembar kertas HVS membuat kerusakan selembar kertas 

sebanyak 1000 lembar kertas diambil dari suatu populasi kertas 

yang telah diproses cetak oleh mesin tersebut. Berapa peluang 

ditemukan 5 embar kertas rusak diantar 1000 lembar tersebut . . .  

 

 

20 Misalkan ABC dan BCA menyatakan bilangan tiga digit dengan 

A, B, C, dapat bernilai 0, 1, ..., 9 dan berbeda satu sama lain. Jika 

            DAN    , maka banyak pasangan angka 

yang memenuhi aturan tersebut adalah . . . 

 

 

 


