
APROKSIMASI KESALAHAN 
 
 
 
1. Sebuah rumah berbentuk persegi panjang, panjangnya 12,0 meter dan lebarnya 7,5 meter. 

Luas maksimumnya adalah .... 
a. 80,50 m2 
b. 89,40 m2 
c. 90,00 m2 
d. 90,39 m2 
e. 90,98 m2 

 
2. Sebuah ruangan sekeliling bagian atasnya (plafon) akan dipasang lis dari kayu. Jika panjang 

ruangan 680 cm dan lebarnya 400 cm, panjang lis kayu yang diperlukan adalah .... 
a. 10,8 cm 
b. 12,8 cm 
c. 14,8 cm 
d. 20,16 cm 
e. 21,6 cm 

 
3. Persentase kesalahan dari hasil penngukuran benda seberat 12,5 kg adalah .... 

a. 8 % 
b. 5 % 
c. 4 % 
d. 0,8 % 
e. 0,4 % 

 
4. Diketahui hasil suatu pengukuran 25,95 kg. Jika dibulatkan ke perseratusan kg terdekat 

hasilnya adalah .... 
a. 26,00 kg 
b. 25,60 kg 
c. 25,55 kg 
d. 25,54 kg 
e. 25,50 kg 

 
5. Dua buah buku paket berat masing-masing 60,8 kg dan 9,2 kg. Jumlah berat maksimum 

kedua paket terse but adalah .... 
a. 100,15 kg 
b. 100,10 kg 
c. 100,05 kg 
d. 100,00 kg 
e. 99,10 kg 

 

6. Hasil operasi perkalian suatu bilangan diperoleh 
17
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, bilangan tersebut dalam desimal 

hingga 3 angka signifikan adalah .... 
a. 0,059 
b. 0,0590 
c. 0,0589 
d. 0,0588 
e. 0,0580 

  
 
 



7. Pengukuran panjang permukaan sebuah meja adalah 70 cm dan lebarnya adalah 40 cm, 
luas maksimum permukaan meja adalah .... 
a. 2.855,25 cm2 
b. 3.440,25 cm2 
c. 3.525,25 cm2 
d. 3.540,25 cm2 
e. 5.550,25 cm2 

 
8. Sebuah baut hasil pembuatan suatu pabrik, spesifikasinya dituliskan : garis tengah baut    

(8 ±  0,2) mm. Maka toleransi garis tengah baut tersebut adalah .... 
a. 0,1 mm 
b. 0,2 mm 
c. 0,3 mm 
d. 0,4 mm 
e. 0,6 mm 

 
9. Hasil pengukuran panjang suatu tali 12,5 m. Persentase kesalahan dari hasil pengukuran tersebut 

adalah .... 
a. 0,004  % 
b. 0,040  % 
c. 0,080  % 
d. 0,4 % 
e. 0,8 % 

 
10. Sebuah kolam ikan diukur ternyata mempunyai panjang 20,8 m dan lebar 10,2 m. Keliling 

kolam terbesar dari hasil pengukuran adalah .... 
a. 62,80 m 
b. 62,02 m 
c. 62,04 m 
d. 62,20 m 
e. 62,40 m 

 
11. Hasil pengukuran panjang suatu benda 3,5 m dan lebar 1,5 m. Luas maksimum benda 

tersebut adalah .... 
a. 5,1025 m2 
b. 5,2025 m2 
c. 5,3025 m2 
d. 5,4025 m2 
e. 5,5025 m2 

 
12. Hasil penimbangan sebuah mangga adalah 125 gram. Persentase kesalahan penimbangan 

tersebut adalah .... 
a. 0,004 % 
b. 0,04 % 
c. 0,4 % 
d. 4 % 
e. 40 % 

 
13. Penyemaian cabe dibutuhkan lahan dengan panjang 3,5 m dan lebar 1,5 m. Luas maksimum 

lahan tersebut adalah .... 
a. 4,5 m2 
b. 5,52 m2 
c. 5,5 m2 
d. 5,5025 m2 
e. 5,5525 m2 

 



14. Sebuah tangga panjangnya 3,5 m. Untuk memetik buah mangga maka tangga yang 
disambung dengan tangga yang panjangnya 1,8 m. Panjang maksimum dan panjang 
minimum tangga sekarang adalah .... 
a. 5,35 m dan 5,25 m 
b. 5,30 m dan 5,30 m 
c. 5,30 m dan 5,20 m 
d. 5,40 m dan 5,20 m 
e. 5,40 m dan 5,30 m 

 
15. Salah mutlak dari hasil pengukuran 2,5 m adalah .... 

a. 0,02 m 
b. 0,05 m 
c. 0,1 m 
d. 0,5 m 
e. 1,0 m 

 
16. Persentase kesalahan dari hasil pengukuran benda seberat 12,5 kg adalah .... 

a. 8 % 
b. 5 % 
c. 4 % 
d. 0,8 % 
e. 0,4 % 

 
17. Selisih maksimum dari hasil pengukuran 10 cm dan 8 cm adalah .... 

a. 1,5 cm 
b. 2 cm 
c. 2,5 cm 
d. 3 cm 
e. 3,5 cm 

 
18. Panjang dua buah tali masing-masing 20,2 m dan 30,5 m. Batas-batas panjang yang dapat 

diterima dari kedua tali tersebut masing-masing adalah .... 
a. (20,2± 5) m dan (30,5± 5) m 
b. (20,2± 0,01) m dan (30,5± 0,01) m 
c. (20,2± 0,1) m dan (30,5± 0,1) m 
d. (20,2± 0,05) m dan (30,5± 0,05) m 
e. (20,2± 0,5) m dan (30,5± 0,5) m 

 
19. Sebuah tempat berisi 2 liter air, diambil 900 ml untuk diisikan ke dalam 3 buah botol masing-masing                 

300 ml. Maksimum air yang tersisa dalam tempat air adalah .... 
a. 1.102 ml 
b. 1.101 ml 
c. 1.100 ml 
d. 1.099 ml 
e. 1.098 ml 

 
20. Panjang suatu lahan tanah 35,5 m, batas bawah dan batas atas yang dapat diterima dari 

pengukuran tersebut berturut-turut adalah …. 
a. 34 m dan 36 m 
b. 35 m dan 36 m 
c. 35,4 m dan 35,6 m 
d. 34,5 m dan 36,5 m 
e. 35,45 m dan 35,55 m 

 



21. Dua batang besi masing-masing panjangnya 3,2 m dan 2,1 m disambung. salah mutlak 
setelah kedua besi tersebut disambung adalah …. 
a. 0,05 m 
b. 0,10 m 
c. 0,50 m 
d. 5,20 m 
e. 5,40 m 
 

22. Selisih maksimum dua potong besi dari hasil pengukuran 12,34 cm dan 5,76 cm adalah …. 
a. 6,570 cm 
b. 6,575 cm 
c. 6,580 cm 
d. 6,585 cm 
e. 6,590 cm 
 

23. Dua kantong berisi terigu masing-masing beratnya 9 kg dan 6 kg dicampur menjadi satu. 
batas-batas berat campuran tersebut jika dinyatakan dengan jangkauan adalah …. 
a. (15,0 ± 0,1) kg 
b. (15,0 ± 0,5) kg 
c. (15,0 ± 1,0) kg 
d. (15,0 ± 1,5) kg 
e. (16,0 ± 1,0) kg 
 

24. Spesifikasi garis tengah sebuah peluru ditulis ( 5 ±  0,1 ) mm, maka toleransi garis tengah peluru 
tersebut adalah … 
a. 0,1 mm 
b. 0,2 mm 
c. 0,3 mm 
d. 0,4 mm 
e. 0,5 mm 

 
25. Sepotong kain diukur  panjangnya 1,42 meter , maka persentase kesalahannya adalah …. 

a. 35 % 
b. 3,5 % 
c. 0,35 % 
d. 0,035 % 
e. 0,030 % 

 
26. Dua batang pipa masing-masing panjangnya 3,2 dm dan 1,6 dm. jika kedua pipa itu disambungkan 

maka panjang sambungan kedua pipa itu terletak pada …. 
a. 4,60 dm dan 4,90 dm 
b. 4,70 dm dan 4,80 dm 
c. 4,70 dm dan 4,90 dm 
d. 4,80 dm dan 4,90 dm 
e. 4,10 dm dan 4,80 dm 

 
27. Hasil pengukuran panjang sebuah kawat adalah 12,5 cm. persentase kesalahan hasil pengukuran 

tersebut adalah …. 
a. 80 % 
b. 40 % 
c. 10 % 
d. 8 % 
e. 4 % 

 



28. Sebuah meja berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 80 cm dan lebar 60 cm. ukuran luas 
maksimum meja adalah …. 
a. 4870,25 cm2 
b. 4871,25 cm2 
c. 4875,25 cm2 
d. 4880,25 cm2 
e. 4970,25 cm2 

 
29. Luas maksimum permukaan sebuah papan tulis yang panjangnya ( 2,5 ±  0,05 )m dan lebar ( 1,0 ±  

0,05 ) m adalah …. 
a. 2,4225 m2 
b. 2,5225 m2 
c. 2,5725 m2 
d. 2,6775 m2 
e. 2,8675 m2 

 
30. Sebuah plat berbentuk persegi panjang dengan panjang 8,5 cm dan lebar 6,5 cm. luas maksimum 

plat tersebut adalah …. 
a. 51,1475 cm2 
b. 54,5025 cm2 
c. 55,2500 cm2 
d. 55,3475 cm2 
e. 56,0025 cm2 

 
31. Persentase kesalahan dari hasil pengukuran 0,05 kg adalah … 

a. 20 % 
b. 10 % 
c. 5 % 
d. 2 % 
e. 1 % 

 
32. Selisih maksimum pengukuran antara 5,5 m dan 3,8 m adalah … 

a. 1,85 m 
b. 1,80 m 
c. 1,75 m 
d. 1,70 m 
e. 1,65 m 

 
33. Hasil pengukuran panjang suatu benda adalah 60,23 mm. salah mutlak hasil pengukuran adalah … 

a. 0,1 mm 
b. 0,05 mm 
c. 0,01 mm 
d. 0,005 mm 
e. 0,001 mm 

 
34. Jika diketahui hasil pengukuran yang dapat diterima terletak antara 8,3 cm dan 8,8 cm, maka 

toleransii hasil pengukurannya adalah … 
a. 0,03 cm 
b. 0,05 cm 
c. 0,08 cm 
d. 0,5 cm 
e. 5 cm 

 
35. Hasil pengukuran berat suatu barang  adalah 7,5 kg. persentase kesalahan dari hasil pengukuran 

tersebut sampai 2 tempat desimal adalah …. 
a. 0,05 % 
b. 0,50 % 
c. 0,56 % 
d. 0,66 % 
e. 0,67 % 



36. Sebuah rumah berbentuk persegi panjang dengan panjang 12,0 m dan lebar 7,5 m. luas 
maksimumnya adalah …. 
a. 80,50 m2 
b. 89,40 m2 
c. 90,00 m2 
d. 90,38 m2 
e. 90,98 m2 

 
37. Panjang sisi suatu persegi  adalah 6,5 cm. keliling maksimum persegi tersebut adalah …. 

a. 25, 80 cm 
b. 26, 00 cm 
c. 26, 20 cm 
d. 42, 25 cm 
e. 42, 9025 cm 

 
38. Persentase kesalahan dari hasil pengukuran benda seberat 62,5 kg adalah ... . 

aa..  0,4% 
bb..  0,8% 
cc..  4% 
dd..  8% 
ee..  12% 

 
39. Untuk membuat kue, Nadia menimbang 7,5 kg tepung terigu. Persentase kesalahan pada 

penimbangan tersebut adalah ... . 
aa..  0,501% 
bb..  0,507% 
cc..  0,567% 
dd..  0,607% 
ee..  0,667% 
 

 
 


