
Contoh Soal Psikotes MatematikaContoh Soal Psikotes Matematika

Anda sudah tidak sabar ingin mengerjakan contoh soal psikotes matematika dariAnda sudah tidak sabar ingin mengerjakan contoh soal psikotes matematika dari
kami? Ykami? Yuk garap soal-soal uk garap soal-soal berikut ini:berikut ini:

Contoh Soal Psikotes Matematika Nomor 1Contoh Soal Psikotes Matematika Nomor 1

Untuk mengerjakan 1 unit rumah dibutuhkan waktu 36 hari dengan 12 tenaga kerjaUntuk mengerjakan 1 unit rumah dibutuhkan waktu 36 hari dengan 12 tenaga kerja
!erapa waktu akan dihabiskan bila menggunakan 2" orang tenaga kerja?!erapa waktu akan dihabiskan bila menggunakan 2" orang tenaga kerja?
A 1" #ariA 1" #ari
! 1$ #ari! 1$ #ari
% 16 #ari% 16 #ari
& 1' #ari& 1' #ari
( 1) #ari( 1) #ari

*embahasan*embahasan
36 hari + 12 tenaga kerja36 hari + 12 tenaga kerja
, hari + 2" tenaga kerja, hari + 2" tenaga kerja
36  12 + 2"  ,36  12 + 2"  ,
, + 1), + 1)
!erarti waktu ang dihabiskan bila menggunakan 2" orang adalah 1) hari!erarti waktu ang dihabiskan bila menggunakan 2" orang adalah 1) hari
.awaban: (.awaban: (

Contoh Soal Psikotes Matematika Nomor 2Contoh Soal Psikotes Matematika Nomor 2

/ebuah pesawat terbang berangkat dari kota 0upang menuju kota .akarta pukul '/ebuah pesawat terbang berangkat dari kota 0upang menuju kota .akarta pukul '
 pagi dan perjalanan ke .akarta selama " jam ransit di &en pagi dan perjalanan ke .akarta selama " jam ransit di &enpasar selama 3 menitpasar selama 3 menit
*ada pukul berapa pesawat tersebut tiba di .akarta?*ada pukul berapa pesawat tersebut tiba di .akarta?
A 1"$A 1"$
! 11! 11
% 111$% 111$
& 113& 113
( 11"$( 11"$

*embahasan*embahasan
ama perjalanan + " jamama perjalanan + " jam
ransit &enpasar + 3 menitransit &enpasar + 3 menit
iba di .akarta + iba di .akarta + ' 4 " jam 4 ' 4 " jam 4 3 menit + 1133 menit + 113
.awaban: &.awaban: &

Contoh Soal Psikotes Matematika Nomor 3Contoh Soal Psikotes Matematika Nomor 3

*erbandingan uang 5aka dan uang /ekar *erbandingan uang 5aka dan uang /ekar adalah 3 : 2 adalah 3 : 2 .ika uang Adi dan da.ika uang Adi dan da
 berjumlah 5p 1$7 b berjumlah 5p 1$7 berapa masing-masing uang erapa masing-masing uang Adi dan da?Adi dan da?
A 5p ) dan 5p 6A 5p ) dan 5p 6
! 5p 8 dan 5p 6! 5p 8 dan 5p 6
% 5p 8 dan 5p '% 5p 8 dan 5p '
& 5p 1 dan 5p )& 5p 1 dan 5p )
( 5p 1 dan 5p 8( 5p 1 dan 5p 8



*embahasan
Uang 5aka + 93  ;342<= , 5p 1$ + 5p 8
Uang /ekar + 92  ;342<= , 5p 1$ + 5p 6
.awaban: !

Contoh Soal Psikotes Matematika Nomor 4

Angga mempunai uang 5p "$ dan ia berniat membeli sebuah handcam
seharga 5p 2$ sebelum diskon #arga diskon handcam tersebut adalah
2> /elain itu7 Angga juga membelanjakan uangna untuk keperluan lain sebesar
5p 1$ !erapa sisa uang Angga saat ini?
A 5p 1
! 5p 12
% 5p 13
& 5p 1"
( 5p 1$

*embahasan
*otongan harga #andcam + 5p 2$ , 2> + 5p $
#arga #andcam setelah diskon + 5p 2$  5p $ + 5p 2
.umlah belanja Angga + 5p 2 4 5p 1$ + 5p 3$
/isa uang Angga + 5p "$  5p 3$ + 5p 1
.awaban: A

Contoh Soal Psikotes Matematika Nomor 5

*utri membeli boneka seharga 5p $ 0emudian7 boneka dijual lagi dengan
harga 5p ) !erapa persen keuntungan *utri?
A 3 >
! " >
% $ >
& 6 >
( ' >

*embahasan
#arga beli boneka + 5p $
#arga jual + 5p )
0euntungan + 9;jual  beli<  beli= , 1 >
0euntungan + 9;)  $<  $= , 1 > + 6 >

Contoh Soal Psikotes Matematika Nomor 6

.arak antara kota A  @ 36 km .ika ditempuh dengan sepeda motor berkecepatan 8
kmjam maka lama perjalanan
A 16 menit
! 1) menit
% 2 menit
& 22 menit
( 2" menit



*embahasan
.arak kota A  @ + 36 km
kecepatan + 8 kmjam
Baktu + jarak  kecepatan + 36  8 + " jam

" jam + " , 6 menit + 2" menit
.awaban: (

Contoh Soal Psikotes Matematika Nomor 7

&eCan menabung di !ank 5p 1$ !unga 1 tahunna adalah 127$ > Daka
 jumlah tabungan &eCan setelah 1 tahun adalah
A 5p 1$)'$
! 5p 16)'$
% 5p 1')'$
& 5p 1))'$
( 5p 18)'$

*embahasan
abungan awal + 5p 1$
!unga setahun + 5p 127$>
!unga setahun + ;127$<  1 , 5p 1$ + 5p 1)'$
.adi uang 5iska setelah 1 tahun + 5p 1$ 4 5p 1)'$ + 5p 16)'$
.awaban: !

Contoh Soal Psikotes Matematika Nomor 8

*ak 5B mendapat sumbangan ) karung beras iap karung beratna $ kg !eras
dibagikan kepada 2 orang warga iap warga memperoleh beras sebanak
A " kg
! 36 kg
% 2" kg
& 2 kg
( 6 kg

*embahasan
.umlah karung beras + ) karung
!erat tiap karung + $ kg
otal warga + 2 orang
otal beras + !anak karung , berat tiap karung + ) , $ kg + " kg
!eras ang diterima warga + ;total beras<  jumlah warga + "  2 + 2 kg
.awaban: &

Contoh Soal Psikotes Matematika Nomor 9

bu mempunai uang sebesar 5p 3 Uang itu dibelikan lauk pauk 5p 127
sauran 5p $7 dan minak goreng 5p "7 sisa uang ibu adalah
A 5p 1
! 5p 8
% 5p )



& 5p '
( 5p 6

*embahasan
Uang ibu + 5p 3
*embelian:
auk + 5p 12
/auran + 5p $
Dinak goreng + 5p "

 EEEEEEEEEEEE-4
.umlah + 5p 21
/isa uang ibu + Uang ibu  jumlah pengeluaran + 5p 3  5p 21 + 5p
8
.awaban: !

Contoh Soal Psikotes Matematika Nomor 10

.ika sebuah Coto berukuran 12 cm dan 1$ cm diletakkan disebuah karton *ada
 bagian atas kiri dan kanan Coto masih tersisa karton selebar 2 cm7 jika Coto dan karton
sebangun maka luas karton adalaah
A 2 cm
! 2$ cm
% 3 cm
& 16 cm
( " cm

*embahasan
ebar Coto ;C< + 12 cm
ebar karton ;k< + 12 ;2 4 2< + 16 cm
*anjang Coto ;*C< + 1$
*anjang karton ;*k< + ,

0arena Coto dan karton sebangun maka:
C : k + *C : *k 
12 : 16 + 1$ : ,
12 , + 16  1$
, + 2
.awaban: A

Contoh Soal Psikotes Matematika Nomor 11

!erapa banak rusuk ang dimiliki kubus?
A 12 buah
! 16 buah
% 32 buah
& 1 buah
( 22 buah



*embahasan
0ubus memiliki 12 buah rusuk 
.awaban: A

Tes Kemampan Nmerikal

Contoh Soal Psikotes Matematika Nomor 12

2 " 6 ) 1 
A 12
! 22
% ""
& $$
( 13

  .awaban : A7;semuana melakukan penambahan 2<

Contoh Soal Psikotes Matematika Nomor 13

" 3 ) 6 16 12 
A "'
! 32
% ")
& "8
( ')

  .awaban : !7 ;urutanna -17 4$7 -27 417 -"7 42<

Contoh Soal Psikotes Matematika Nomor 14

182 182 86 32 
A "
! 6
% )
&1
( 12

  .awaban : %7 *embahasan7 angka awal dibagi berturut-turut 17 27 37 " akni
1821+1827 1822+867 863+327 32"+) dan seterusna

C!NT!" S!#$ PS%K!T&S ' T&S M#T&M#T%K# (#S#) 

Contoh Soal Psikotes Matematika Nomor 15

&asawarsa 4 3 lustrum  1 windu + 
A 23 tahun
! 2 tahun
% 1' tahun
& 13 tahun
( 1 tahun

  .awaban : %7 *embahasan7 1 &asawarsa 4 3 lustrum  1 windu + 1 4 ;3F$<  ) +
1' ahun



 Gomor 1
Untuk mengerjakan 1 unit rumah dibutuhkan waktu 36 hari dengan 12 tenaga kerja
!erapa waktu akan dihabiskan bila menggunakan 2" orang tenaga kerja?
A 1" #ari
! 1$ #ari
% 16 #ari
& 1' #ari
( 1) #ari

*embahasan
36 hari + 12 tenaga kerja
, hari + 2" tenaga kerja
36  12 + 2"  ,
, + 1)
!erarti waktu ang dihabiskan bila menggunakan 2" orang adalah 1) hari
.awaban: (

 Gomor 2
/ebuah pesawat terbang berangkat dari kota 0upang menuju kota .akarta pukul '

 pagi dan perjalanan ke .akarta selama " jam ransit di &enpasar selama 3 menit
*ada pukul berapa pesawat tersebut tiba di .akarta?
A 1"$
! 11
% 111$
& 113
( 11"$

*embahasan
ama perjalanan + " jam
ransit &enpasar + 3 menit
iba di .akarta + ' 4 " jam 4 3 menit + 113
.awaban: &

 Gomor 3
*erbandingan uang 5aka dan uang /ekar adalah 3 : 2 .ika uang Adi dan da

 berjumlah 5p 1$7 berapa masing-masing uang Adi dan da?
A 5p ) dan 5p 6
! 5p 8 dan 5p 6
% 5p 8 dan 5p '
& 5p 1 dan 5p )
( 5p 1 dan 5p 8

*embahasan
Uang 5aka + 93  ;342<= , 5p 1$ + 5p 8
Uang /ekar + 92  ;342<= , 5p 1$ + 5p 6
.awaban: !

 Gomor "
Angga mempunai uang 5p "$ dan ia berniat membeli sebuah handcam
seharga 5p 2$ sebelum diskon #arga diskon handcam tersebut adalah



2> /elain itu7 Angga juga membelanjakan uangna untuk keperluan lain sebesar
5p 1$ !erapa sisa uang Angga saat ini?
A 5p 1
! 5p 12
% 5p 13
& 5p 1"
( 5p 1$

*embahasan
*otongan harga #andcam + 5p 2$ , 2> + 5p $
#arga #andcam setelah diskon + 5p 2$ - 5p $ + 5p 2
.umlah belanja Angga + 5p 2 4 5p 1$ + 5p 3$
/isa uang Angga + 5p "$ - 5p 3$ + 5p 1
.awaban: A

 Gomor $
*utri membeli boneka seharga 5p $ 0emudian7 boneka dijual lagi dengan
harga 5p ) !erapa persen keuntungan *utri?
A 3 >
! " >
% $ >
& 6 >
( ' >

*embahasan
#arga beli boneka + 5p $
#arga jual + 5p )
0euntungan + 9;jual - beli<  beli= , 1 >
0euntungan + 9;) - $<  $= , 1 > + 6 >

 Gomor 6
.arak antara kota A - @ 36 km .ika ditempuh dengan sepeda motor berkecepatan 8
kmjam maka lama perjalanan
A 16 menit
! 1) menit
% 2 menit
& 22 menit
( 2" menit

*embahasan
.arak kota A - @ + 36 km
kecepatan + 8 kmjam
Baktu + jarak  kecepatan + 36  8 + " jam
" jam + " , 6 menit + 2" menit
.awaban: (

 Gomor '
&eCan menabung di !ank 5p 1$ !unga 1 tahunna adalah 127$ > Daka

 jumlah tabungan &eCan setelah 1 tahun adalah
A 5p 1$)'$



! 5p 16)'$
% 5p 1')'$
& 5p 1))'$
( 5p 18)'$

*embahasan
abungan awal + 5p 1$
!unga setahun + 5p 127$>
!unga setahun + ;127$<  1 , 5p 1$ + 5p 1)'$
.adi uang 5iska setelah 1 tahun + 5p 1$ 4 5p 1)'$ + 5p 16)'$
.awaban: !

 Gomor )
*ak 5B mendapat sumbangan ) karung beras iap karung beratna $ kg !eras
dibagikan kepada 2 orang warga iap warga memperoleh beras sebanak
A " kg
! 36 kg
% 2" kg
& 2 kg
( 6 kg

*embahasan
.umlah karung beras + ) karung
!erat tiap karung + $ kg
otal warga + 2 orang
otal beras + !anak karung , berat tiap karung + ) , $ kg + " kg
!eras ang diterima warga + ;total beras<  jumlah warga + "  2 + 2 kg
.awaban: &

 Gomor 8
bu mempunai uang sebesar 5p 3 Uang itu dibelikan lauk pauk 5p 127
sauran 5p $7 dan minak goreng 5p "7 sisa uang ibu adalah
A 5p 1
! 5p 8
% 5p )
& 5p '
( 5p 6

*embahasan
Uang ibu + 5p 3
*embelian:
auk + 5p 12
/auran + 5p $
Dinak goreng + 5p "
-------------------------------------4
.umlah + 5p 21
/isa uang ibu + Uang ibu - jumlah pengeluaran + 5p 3 - 5p 21 + 5p
8
.awaban: !



 Gomor 1
.ika sebuah Coto berukuran 12 cm dan 1$ cm diletakkan disebuah karton *ada

 bagian atas kiri dan kanan Coto masih tersisa karton selebar 2 cm7 jika Coto dan karton
sebangun maka luas karton adalaah
A 2 cm
! 2$ cm
% 3 cm
& 16 cm
( " cm

*embahasan
ebar Coto ;C< + 12 cm
ebar karton ;k< + 12 ;2 4 2< + 16 cm
*anjang Coto ;*C< + 1$
*anjang karton ;*k< + ,

0arena Coto dan karton sebangun maka:
C : k + *C : *k 
12 : 16 + 1$ : ,
12 , + 16  1$
, + 2
.awaban: A

 Gomor 11
!erapa banak rusuk ang dimiliki kubus?
A 12 buah
! 16 buah
% 32 buah
& 1 buah
( 22 buah

*embahasan
0ubus memiliki 12 buah rusuk 
.awaban: A

 Gomor 1
/ebuah roda mempunai diameter "$ inci dan berputar sebanak 3$ kali putaran
dalam jarak tertentu .ika roda berdiameter inci harus menempuh jarak ang sama7

 berapa putaran ang harus dilakukan oleh roda kedua?
A '$
! '
% 63
& $$
( "8

*embahasan
5oda "$ inci berputar sebanak 3$ putaran
5oda 2$ inci berputar sebanak n putaran?
"$ , 3$ + 2$ , n
n + ;"$ , 3$<  2$ + 63 putaran



.awaban: %

 Gomor 2
entukan koordinat titik potong garis  + 2, - 8 dengan  + , - 2
A ;272<
! ;78<
% ;'7$<
& ;27$<
( ;87'<

*embahasan
 + 2, - 8 dann  + , - 2 maka
2, - 8 + , - 2
2, - , + -2 4 8
, + '
Daka  + , - 2 + ' - 2 + $
.adi titik potongna ;'7$<
.awaban: %

 Gomor 3
entukan hasil pengurangan -2,2 4 ), - 1$ dari 3,2 - , 4 1
A $,2 - 8, 4 2$
! -$,2 4 8, - 2$
% ,2 - ', 4 2$
& ,2 4 8, - $
( ,2 - ', 4 2$

*embahasan
3,2 - , 4 1 - ;-2,2 4 ), - 1$<
3,2 - , 4 1 4 2,2 - ), 4 1$
3,2 4 2,2 - , - ), 4 1 4 1$
$,2 - 8, 4 2$
.awaban: A

 Gomor "
.ika , + 13) dan  + 3)> maka
A , H 
! , I 
% , + 
& , dan  tidak dapat ditentukan
( ,2 I 

*embahasan
, + 13) + 726
 + 3)> + 726
.adi , H 
.awaban: A

 Gomor $
/ebuah buku disewakan dengan harga 5p 2 untuk tiga hari pertama7 dan untuk



hari selanjutna 5p ) perhari Apabila &inda menewa buku dan ia harus
membaar 5p 1)) untuk sebuah buku7 berapa hari ia menewa buku tersebut?
A 2' hari
! 2" hari
% 1) hari
& 1$ hari
( 11 hari

*embahasan
.umlah uang ang dibaar &inda adalah 5p 1))
Uang sewa untuk 3 hari pertama 5p 27 sedangkan hari berikutna 5p )hari
.umlah hari selanjutna &inda menewa buku + 1)) - 2 + 16)
+ 16)) + , hari
, + 21 hari
.adi jumlah hari &ida menewa buku adalah 21 hari 4 3 hari + 2" hari
.awaban: !

 Gomor 6
&ua ekor ikan mujair mempunai berat ang sama &ua ekor ikan tersebut beratna

 berkurang 3> setelah digoreng menjadi ikan goreng !ila berat dua ikan mujair
dalam bentuk ikan goreng adalah 1172 ons7 berat seekor ikan mujair semula adalah
A 17$ kg
! 1 kg
% 7) kg
& 7$ kg
( 72 kg

*embahasan
Disal berat dua ikan semula + , ons
!erat ikan setelah digoreng + ;, - 3 ><  ;,<
1172 + ' >  ,
, + 1172  7' + 16 ons
.adi berat 1 ekor ikan + 16  2 + ) ons + 7) kg
.awaban: %

 Gomor '
 Gilai tes &odi pada mata pelajaran !iologi adalah ''7 )7 637 '8 dan )8 !erapakah
minimal nilai tes ke enam ang harus diperoleh &odi supaa nilai rata-ratana
menjadi '$?
A )
! '6
% 6)
& 62
( $1

*embahasan
;'' 4 ) 4 63 4 '8 4 )8 4 ,<  6 + '$
;3)) 4 ,<  6 + '$
3)) 4 , + '$  6
3)) 4 , + "$



, + "$ - 3)) + 62
.awaban: &

 Gomor )
5isa berangkat dari kota F pada pukul 82 dan tiba di kota @ pukul 1$ .ika
5isa mengendarai mobilna dengan kecepatan rata-rata 8 kmjam dan beristirahat
" menit7 berapakah jarak dari kota F ke kota @?
A 21$ km
! 33 km
% " km
& "$ km
( $ km

*embahasan
ama perjalanan + 82 - 1$ + $" jam
ama istirahat + " menit
ama perjalanan tanpa istirahat: $" jam - " menit + $ jam
0ecepatan rata-rata + 8 kmjam
.arak kota F ke @ adalah $ jam , 8 kmjam + "$ km
.awaban: &

 Gomor 8
*a &oni menjual sepatu seharga 5p 2$ dan memperoleh laba 2$> dari harga

 beli !erapakah harga beli sepatu tersebut?
A 5p 22$
! 5p 21$
% 5p 2
& 5p 1)$
( 5p 1$

*embahasan
#arga jual + , 4 2$> ,< + 2$ + , 4 1" , + 2$
#arga jual + $" , + 2$
, + "$  2$ + 2
.awaban: %

 Gomor 1
!eberapa tahun ang lalu7 iwi berusia tiga kali lebih tua daripada anakna *ada
waktu itu usia iwi adalah 3 tahun !ila sekarang usia iwi dua kali lebih tua dari
anakna7 maka berapakah usia iwi?
A 2) tahun
! 36 tahun
% " tahun
& "$ tahun
( $ tahun

*embahasan
!eberapa tahun lalu:
Usia iwi + 3
Usia anak tiwi + 3 : 3 + 1



.ika , adalah selisih waktu lalu sampai sekarang maka
Usia anak iwi sekarang + 1 4 ,
Usia iwi + dua kali usia anak sekarang
3 4 , + 2 ;1 4 ,<
3 4 , + 2 4 2,
2, - , + 3 - 2 + 1
, + 1
.adi usia iwi + 3 4 1 + " tahun
.awaban: %

 Gomor 11
&udu membeli beberapa ekor sapi dengan harga 5p 13$ 0emudian7 ia
menjual sapi-sapi itu dengan harga 5p 21 &udu mendapat keuntungan
sebesar 5p $$ dari setiap ekor sapi !erapa ekor anak sapi ang dibeli atau
dijual &udu?
A 1) ekor 
! 16 ekor 
% 1" ekor 
& 13 ekor 
( 12 ekor 

*embahasan
Disalkan jumlah anak sapi ang dibeli + , ekor
.umlah keuntungan + 5p 21 - 5p 13$ + 5p 66
0euntungan per ekor + 5p $$
.umlah anak sapi: 5p 66 : 5p $$ + 12 ekor 
.awaban: (

 Gomor 12
/ebuah tabung berisi air 13 dari tabung tersebut 0emudian tabung tersebut diisi air
sebanak 8 liter lagi sehingga tabung tersebut berisi kira-kira setengahna !erapa
liter kapasitas tabung tersebut?
A 2 liter 
! 32 liter 
% ") liter 
& $" liter 
( 63 liter 

*embahasan
13 , 4 8 + 12 , maka 26 , - 36 + -8
-16 , + -8 ;, adalah Jolume isi tabung penuh<
, + 6  8 + $"
, + $"
.adi kapasitas tabung adalah: $" liter


