
 
TES HITUNGAN BIASA (ARITMATIKA) 
Bagian I 
1. 2,20 x 0,75 + 3/5 : 1/8 = ... 
Pikir yang mudah, jangan yang sulit-sulit! 
Ingat, anda tidak harus menyelesaikan dengan hasil yang teliti! 
Cari nilai pendekatan, 2 x 0,75 = 1,5 
Ingat bahwa pembagian dengan pecahan sama dengan perkalian 
dengan pembilang dan penyebut dibalik, sehingga menjadi 3/5 x 8/1 
= 24/5 = 4, ... 
Maka 1,5 + 4, ... = 5,5 lebih. Sehingga jawaban yang paling 
mendekati adalah 5,9. [e] 
 
2. 7,5 : 2,5 – (2/4 x ¾) = ... 
75 : 25 = 3. 
½ x ¾ = 3/8. 
3 – 3/8 adalah 3 kurang atau mendekati 3. 
Jadi jawabannya adalah 2,625. [d] 
 
3. 4/5 + 3/5 + 3/8 + 6/8 + 1 ½ = ... 
4/5 + 3/5 = 7/5 = 1,4 
3/8 + 6/8 = 9/8 = 1,125 
Jadi 1,4 + 1,125 + 1,5 = 4,025 [a] 
 
4. (¼ x 164) x ½ = ... 
164:4 = 40 lebih (160:4=40) 
40 lebih : 2 = 20 lebih 
Maka jawaban yang benar adalah 20,50. [a] 
Perhatian: Anda tentu saja dapat menemukan hasil dengan cara biasa 
yang sederhana, sbb: 
Misalnya 164:4 = 41 kemudian 41:2 = 20,5. 
Namun disini anda kami ajak berpikir yang simpel-simpel saja. 
Sehingga nantinya kami harapkan anda tidak memiliki beban sama 
sekali dalam mengerjakan soal Aritmatika. 
Ketika anda ditanya mana yang lebih mudah antara menghitung 160:4 
dengan 164:4 ? Maka pastilah secara reflek otak anda akan lebih 
mudah untuk menghitung 160:4. 
 
Jika telah terbiasa, maka otak anda akan membentuk pola pikir 
sederhana dalam menganalisa setiap soal yang diberikan. 
Dan jika itu telah terbentuk, maka soal-soal Aritmatika hanya perlu 
anda selesaikan dalam hitungan detik! 
Just thinking simple then everything will be simple!   
 



5. 2 ¼ x 7,5 – 7,5 : 1 ½ = ... 
2 x 7,5 = 15, maka 2 ¼ x 7,5 = 15 lebih. 
1 ½ = 3/2 maka 7,5 : 3/2 = 7,5 x 2/3 = 5 
Sehingga 15 lebih – 5 = 10 lebih. 
Maka jawaban yang paling mendekati adalah 11,875 [d] 
 
6. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + .......... +29 = 
Ada 2 cara sederhana, 
Cara pertama: 
Buatlah pasangan jumlahan yang mudah dihitung sbb 
(1+29)+(2+28)+(3+27)+...(14+16) 
= 30 x 14 
= 420. 
Karena ini adalah jumlahan ganjil, maka ada bilangan tengah yang 
belum dapat pasangan yaitu 15. 
Maka hasil akhir adalah 420 + 15 = 435 
(Lain kali jika muncul soal jumlahan genap, maka semua bilangan 
mendapat pasangan jumlahan). 
Cara kedua: 
Ini termasuk kategori soal jumlahan bilangan asli. 
Jumlah N pertama bilangan asli mempunyai rumus: ½N x (N+1). 
Pada soal di atas N=29, maka 
(29/2) x (29+1) 
= 29/2 x 30 
= 29 x 15 
= 435. 
Dan seperti biasa, anda tidak perlu menghitung 15 x 29. 
Mengapa? Jelas bikin pusing! Apalagi anda agak malas menghitung 
yang rumit-rumit?!   
Benar! Pikirkan saja 15 x 30 = 450. Maka jawaban yang paling 
mendekati tentu saja adalah 435. [a] 
 
Dengan cara kedua ini, anda bisa menghitung untuk N 
berapapun. Misalnya suatu saat anda diminta menghitung  
berapakah 1 + 2 + 3 + ... + 1000 ? 
Di sini nilai N=1000, maka dengan rumus tersebut 
500 x 1001 = 500.500 
Mudah bukan?   
 
7. 12 + 22 + 32 + 42 + 52 + .......... + 92 = 
Soal seperti ini paling simpel dikerjakan dengan cara hitungan biasa. 
12 + 22 + .......... + 92 

= 1 + 4 + 9 + 16 + 25 +36 + 49 +64+ 81 
= (1+49)+(4+36)+(9+81)+(16+64)+25 (*) 



= 50+40+90+80+25 
= 285 [b] 
Meskipun sebenarnya ada rumus untuk menghitung jumlahan bilangan 
kuadrat, namun tidak kami berikan di sini. Sebab jika anda terlalu 
banyak menghafal rumus, efeknya akan kurang bagus. Apalagi 
rumusnya sedikit rumit, tentu anda akan 
terbebani. Berdasarkan pengalaman, soal-soal yang selama ini keluar 
tidak harus dikerjakan dengan rumus. Dan memang seperti itulah 
PSIKOTES, tes yang apa adanya...   
(*) Langkah pengerjaan dengan pengelompokan seperti ini akan lebih 
memudahkan penghitungan. Caranya adalah dengan mencari 
kelompok bilangan yang jika dijumlahkan akan menjadi bentuk 
puluhan. Kemudian bilangan yang telah anda kelompokkan dicoret 
agar anda tidak bingung. 
Misalnya untuk langkah di atas bila ditulis: 
= 1 + 4 + 9 + 16 + 25 +36 + 49 +64+ 81 
= (1+49)+(4+36)+(9+...dst 
 
8. Jika a=5 dan b=2, maka nilai dari 
a3

 – 3a2b + 3ab2
 – b3

 = 
Bagi mereka yang belum mengenal rumus (a - b)3, maka soal tersebut 
bisa diselesaikan dengan cara memasukkan langsung masing-masing 
nilai a dan b. Sehingga diperoleh: 
53

 – 3x52x2 + 3x5x22
 – 23

= 125 – 150 + 60 – 8 
= 185 – 158 
= 27 
Bagi anda yang sudah tahu bahwa persamaan tersebut ternyata sama 
dengan (a - b)3, maka dengan mudah anda dapat menghitung 
(5-2)3

 = 33
 = 27 [c] 

Perhatikan berapa waktu yang dapat anda hemat jika anda pernah 
mengerjakan dengan menggunakan rumus tersebut! 
Untuk hasil yang lebih baik, silahkan terapkan pada soal-soal yang 
berbeda. Bisa juga anda coba untuk (a + b)3. 
 
9. (882 + 115)2

 = 
Kami rasa sampai di sini anda mulai terbiasa dengan penyelesaian soal 
yang simpel dan efektif. Pada soal tersebut sama saja ditanyakan nilai 
dari 9972. Angka berapa yang terlintas di pikiran anda ketika melihat 
angka 997? 
1000. Benar! Karena 1000 adalah bilangan terdekat dan termudah 
untuk dihitung. Tentu saja anda bisa langsung mengatakan bahwa 
hasilnya kurang dari 10002, yaitu 1 juta kurang sedikit. Kemudian 
dengan melihat ekor bilangan dari 997 yaitu 7, anda dapat mengatakan 



bahwa jawabnnya pasti berakhir dengan angka 9. Mengapa?? Ya, 
karena jika 7 dikuadratkan, maka hasilnya adalah 49. 
Sehingga anda cari jawaban yang dekat dengan 1 juta dan berakhir 
dengan angka 9. 
Maka jawabannya adalah 994.009   [c] 
Jika kurang sreg, anda dapat megngunakan cara alternatif sbb: 
Yang harus anda lakukan adalah membuat bentuk yang nilainya sama 
dengan 9972

 dengan menyertakan angka 1000. 
Yaitu 9972

 = (1000 – 3)2

Sehingga dengan rumus (a - b)2 = a2 - 2ab + b2 anda dapat menghitung 
hasilnya adalah: 
1000.000 – 6.000 + 9 = 994.009   
Supaya anda lebih mahir dan lincah, silahkan terapkan pada soal-soal 
yang lain. Bisa juga anda coba untuk (a + b)2. 
 
10. Jika Y% dari 80 adalah 32, maka nilai Y= 
Jangan bingung dulu! Akan jelas bagi anda jika langsung ditulis seperti 
ini: Y/100 X  80 = 32 
   
(ingat % artinya per seratus!) 
Kemudian persamaan tersebut bisa juga disajikan dengan 
 
Y/100 = 32 / 80 
  
Bagaimanakah metode paling efektif untuk menyelesaikan persamaan 
pecahan seperti ini? Perkalian silang?? Bukan! 
Yang lebih tepat adalah dengan menyederhanakan bentuk 
32 / 80 
menjadi 
4 / 10 
. mengapa bukan disederhanakan menjadi 
2 / 5 ? 
Ya, karena 100 lebih bersahabat dengan 10! 
Anda tentu paham maksudnya?!   
Kini anda mempunyai persamaan 
4 / 10 = Y/100 
  
Dan tanpa panjang lebar, dalam hitungan detik anda akan mengetahui 
bahwa nilai Y=40. [a] 
It’s simple, right?   
Terus asah kemampuan anda! 
Semoga kesuksesan semakin dekat kepada anda... ! 
 
11. √ 1/36 – 1/100 = 



Sekali lagi tidak perlu bingung, sebab ini adalah soal yang simpel. 
Jangan cemas dengan tanda , sebab dasarnya sangat sederhana. 
Masih ingat cara menyelesaikan pengurangan pecahan? Benar, 
disamakan penyebutnya. Atau jika anda tahu rumus 
1/a – 1/b = (b – a) : ab  
, maka anda akan memperoleh 

 
12. Nilai yang paling dekat dengan √61 adalah 
Berapa bilangan kuadrat yang dekat dengan 61? 
Yang lebih kecil adalah 49 dan yang lebih besar adalah 64. 
Sehingga anda memperoleh √49 < √61< √64 
Berarti nilai √61 terletak antara 7 dan 8. 
Jawaban yang mungkin adalah b atau c. 
Tapi tentu saja anda memilih jawaban [c] yaitu 7,8. 
Mengapa? Benar, karena 61 lebih dekat ke 64! 
Tampaknya anda sudah mulai cerdas sekarang...   
 
13. 

 
Namun cobalah anda kerjakan dengan sudut pandang yang lain! Anda 
tinggal bertanya pada diri sendiri sebuah teka-teki sederhana: 
Ada 2 bilangan, 
jika dijumlahkan hasilnya 100 dan 
jika dibagikan maka hasilnya adalah ¼. 
Berapakah selisih kedua bilangan tersebut? 
Maka cukup dengan coba-coba, 90% kami yakin anda akan dengan 
CEPAT menemukan bahwa kedua bilangan tersebut adalah 20 dan 80! 
Dan jika anda mencari selisihnya, maka hasilnya adalah 60. 
Bagaimana ini bisa terjadi? 
Selain karena ini adalah soal yang MUDAH, adalah juga karena anda 
telah dianugerahi oleh Sang Pencipta sebuah INTUISI. 
Maka manfaatkanlah itu! 



Sebab TIDAK SEMUA SOAL MATEMATIKA HARUS DIKERJAKAN 
DENGAN RUMUS ! 
 
14. 12 adalah 150 % dari ... 
Ini adalah kategori SOAL MUDAH, jadi kami harap anda 
mengerjakannya kurang dari ½ menit! 
Karena 150% berarti 1 ½ kali, maka soal dapat dibaca sebagai: 
 
12 adalah 1 ½ kali dari ... 
Jawaban = 8 [b] 
Untuk mengecek, silahkan gunakan LOGIKA anda! 
1 ½ dari 8 adalah 12. 
 
15. 
  

 
 
 
 



Bagian II 
1. (175 x 12) : (21,4 – 7/5) = ... 
Cara pendekatan: 
175 x 12 
= (175 x 4) x 3 
= 700 x 3 
= 2.100 
7,5 = 1,... maka 21,4 – 7/5 = kira-kira 20 
2.100 dibagi sekitar 20 = 100 lebih sedikit 
 

 
 
2. 85% - 25% + 1,25 + 3 ¼ = ... 
Langsung saja: 
= 60% +1,25 + 3,25 (hilangkan koma/ kalikan 100) 
= 60 + 125 + 325 
= 510 (bagi kembali dengan 100) 
= 5,1 [e] 



3.  

 
 
4. 37% - 18% x 0,22 
= 37% – (18 x 22)/10000 
= 37% - 0,0396 
= 3700 – 396 
= 3304 
= 0,3304 [a] 
(hati-hati untuk tidak melakukan pengurangan terlebih dahulu!) 
 
5. 56 – 12 x 32% = ... 
32% mendekati 33%, padahal 33% nilainya adalah sekitar 1/3. 
Maka 12 x 32% adalah sekitar 4. 
56 dikurangi sekitar 4 maka hasilnya sekitar 52. 
Jadi jawaban yang mendekati = 52,16 [e] 
 
6. 24,054 : 0,06 = ... 
Dengan trik sederhana manghilangkan koma, maka menjadi 
2405,4 : 6 = sekitar 400 
Jadi jawaban yang paling mendekati adalah 400,9 [b] 
Anda harus cepat, karena waktu menentukan score anda! 



 
 
8. 304,09 : 64,7 = ... 
Pendekatan nilai 
300 dibagi 60 maka sekitar 5 
Pendekatan ekor 
304,09 berakhir dengan angka 9 sedangkan 64,7 berakhir 
dengan angka 7, maka kemungkinannya jawaban berakhir 
dengan angka 7. 
Mengapa? 
Karena 7 x 7 = 49 
Jadi jawabannya dekat dengan 5 dan berekor 7, maka yang 
paling mendekati adalah 4,7 [b] 
Apakah anda semakin percaya diri? 
 
9. (0,0639)2

 = ... 
Ambil pendekatan 650, jangan mengambil 600 karena 
selisihnya terlalu jauh! 
Karena 650 kuadrat* sama dengan 422.500, maka jawaban 
harusnya dekat dengan 0,00422500 (8 angka di belakang 
koma). 
0,0639 berekor 9 maka jawaban pasti berekor 1, karena 92=81 
Sehingga jawaban yang paling mendekati adalah 
0,00408321 [e] 
*Tambahan: 
Bilangan yang berakhir dengan angka 5 bila dikuaratkan maka 
caranya cukup mudah. Perhatikan dulu beberapa contoh 
berikut: 
152

 = 225 (2 diperoleh dari 1 x 2) 



252
 = 625 (6 diperoleh dari 2 x 3) 

352
 = 1225 (12 diperoleh dari 3 x 4) 

Apakah anda sudah paham polanya? 
Bila sudah paham, maka menghitung 652

 bukanlah masalah. 
Angka depan diperoleh dari 6 x 7 = 42 dan ekornya pasti 25. 
Jadi hasilnya adalah 4225, understood?   
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