
 

Pilih satu jawaban yang tepat dengan memberi silang huruf 

1. Which prefix is the most appropriate for the physical quantity value of 0.002054 m? 

(Manakah awalan yang paling tepat untuk nilai besaran fisika 0,002054 m?) 

a. 2.054 dm   d. 2.054 km 

b. 2.054 cm   e. 2.054 nm   

c. 2.054 mm 

2. 0,0430 mempunyai angka penting sebanyak …. 

a. 1    d. 4 

b. 2    e. 5 

c. 3 

3. Seseorang mengukur panjang tali dan diperoleh angka 0,60402 km.Banyaknya angka 

penting dari hasil pengukuran tersebut adalah …. 

a. 2    d. 5 

b. 3    e. 6 

c. 4 

4. The measurement result of length and width of a as of cardboard slab are 102.25 cm 

and 41.15 cm. What is the area of the cardboard according the rule of significant 

number? (Hasil pengukuran panjang dan lebar selembar karton adalah 102,25 cm dan 

41,15 cm. Luas karton tersebut berdsarkan aturan angka penting adalah ….) 

a. 4208 cm
2
   d. 4027,587 cm

2
 

b. 4207,6 cm
2
   e. 4027,5875 cm

2
 

c. 4207,59 cm
2
 

5. The result of operation of quantifying of 1,023 m and 2,05 m is ….. (Hasil operasi 

penjumlahan 1,023 m dan 2,05 m adalah …..) 

a. 3,0 m   d. 3,0730 m 

b. 3,07 m   e. 3,07300 m 

c. 3,073 m 

6. A student measures wide a book by the way of measuring length and width 20,4 cm 

and 9,6 cm respectably. The book wide is (Seorang peserta didik mengukur luas 

sebuah buku dengan cara mengukur panjang dan lebarnya yang masing-masingnya 

20,4 cm dan 9,6 cm. Luas buku itu adalah …..) 

a. 19,0 x 10
2
 cm

2
  d. 200 x 10

2
 cm

2
 

b. 9,5 x 10
2
 cm

2
  e. 200,0 x 10

2
 cm

2
 

c. 2,0 x 10
2
 cm

2
 

7. Nilai dari 689,54 dibagi 3,42 adalah …. 

a. 201,619   d. 201,62 

b. 201,620   e. 201,6 

c. 20 

8. The measurement results of length, width and thickness of a cube are 5.6 cm; 3.2 cm 

and 1.4 cm. What is the volume of the cube? (Hasil pengukuran panjang, lebar dan 

tebal suatu balok adalah 5,6 cm; 3,2 cm dan 1,4 cm. Berapakah volume balok 

tersebut? 

a. 25 cm
2
   d. 25.09 cm

2
 

b. 25.08 cm
2
   e. 25.10 cm

2
 

c. 25.088 cm
2  
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9. Hasil pengukuran tinggi lima orang siswa SMA berturut-turut adalah 164 cm, 159 cm, 

167 cm, 173 cm, 171 cm. Maka tinggi rata-rata kelima siswa SMU itu adalah …. 

a. 170 cm   d. 166,8 cm 

b. 167,0 cm   e. 166 cm 

c. 167 cm 

 

10. Dari hasil suatu pengukuran panjang dan lebar sebuah papan berturutturut adalah 

10,25 cm dan 5,0 cm. Luas papan tersebut menurut angka penting adalah …. 

a. 51 cm
2
   d. 51,25 cm

2
 

b. 51,0 cm
2
   e. 51,3 cm

2
 

c. 51,2 cm
2
 

11. Value out of 32,67 multiplied by 6,8 result of its is ….(Nilai dari 32,67 dikalikan 6,8 

hasilnya adalah …) 

a. 222,156   d. 222,2 

b. 220    e. 222,15 

c. 222,16 

12. Pembulatan angka penting dibawah ini yang salah adalah …. 

a. 56,84 menjadi 56,8   d. 27,35 menjadi 27,4 

b. 81,335 menjadi 81,33  e. 964,69 menjadi 964,7 

c. 73,3621 menjadi 73,362 

13. A band is measured simply width 12,3 mm and length 125,5 cm, hence band wide has 

important number counted ….(Sebuah pita diukur ternyata lebarnya 12,3 mm dan 

panjangnya125,5 cm, maka luas pita mempunyai angka penting sebanyak ….) 

a. 6     d. 3 

b. 5     e. 1 

c. 4 

14. The measurement result of length and width of a spelter plate are 1.50 cm and 1.20 m. 

What is the area of the spelter plate according the rule of significant number? (Hasil 

pengukuran plat seng panjang 1,50 cm dan lebarnya 1,20 m. Berapakah luas plat seng 

menurut aturan penulisan angka penting?) 

a. 1,8 m
2
    d. 1,8012 m

2 

b. 1,800 m
2
    e. 1,081 m

2
 

c. 1,80 m
2
 

15. Hasil pengukuran waktu adalah 0,0420 detik. Dengan menggunakan aturan notasi 

ilmiah pada penulisan bilangan, hasil penimbangan tersebut dapat dituliskan sebagai 

…. 

a. 4,200 x 10
-5

 detik   d. 420 x 10
-4

 detik 

b. 42,0 x 10
-3

 detik   e. 4,20 x 10
-2

 detik 

c. 0,420 x 10
-1

 detik 

16. Pada pengukuran panjang benda, diperoleh hasil pengukuran 0,07060 m. Banyaknya 

angka penting hasil pengukuran tersebut adalah … 

a. dua     d. lima 

b. tiga     e. enam 

c. empat  

17. Seorang anak mengukur panjang tali diperoleh angka 0,50300 m, maka jumlah angka 

penting dari hasil pengukuran tersebut adalah … 

a. 6     d. 3 

b. 5     e. 2 

c. 4  

 

 



18. Dari hasil pengukuran suatu plat tipis panjang 15,35 cm dan lebar 8,24 cm, maka luas 

plat tersebut adalah … 

a. 126 cm
2
    d. 126,484 cm

2
 

b. 126,5 cm
2
    e. 126,4840 cm

2
 

c. 126,48 cm
2
  

19. Hasil pengukuran plat seng, panjang 1,5 m dan lebarnya 1,20 m. Luas plat seng 

menurut penulisan angka penting adalah … 

a. 1,8012 m
2
    d. 1,80 m

2
 

b. 1,801 m
2
    e. 1,8 m

2
 

c. 1,800 m
2
  

20. Hasil pengukuran panjang dan lebar suatu lantai adalah 12,61 m dan 5,2 m. Menurut 

aturan angka penting, luas lantai tersebut adalah … 

a. 65 m
2
    d. 65,6 m

2
 

b. 65,5 m
2
    e. 66 m

2
 

c. 65,572 m
2
  

21. Sebuah pita diukur, ternyata lebarnya 12,3 mm dan panjangnya 125,5 cm., maka luas 

mempunyai angka penting sebanyak … 

A. 6 

B. 5 

C. 4 

D. 3 

E. 2 

22. Skala terkecil dari alat-alat ukur panjang seperti mistar, jangka sorong dan 

mikrometer sekrup adalah …. 

a. 1 mm, 0,1 mm, 0,01 mm 

b. 0,5 mm, 0,1 mm, 0,001 mm 

c. 0,1 mm, 0,01 mm, 0,001 mm 

d. 0,5 mm, 0,05 mm, 0,005 mm 

e. 0,5 mm, 0,01 mm, 0,001 mm 

23. A someone measures the thickness of layer Seseorang melakukan pengukuran tebal 

suatu lapisan dennga menggunakan jangka sorong. Hasil pengukurannya adalah 5,24 

mm. Dengan memperhitungkan kesalahan mutlak, pembacaan dari hasil pengukuran 

tersebut dapat dituliskan menjadi …. 

a. (5,24 + 0,01) mm 

b. (5,24 + 0,50) mm 

c. (5,24 + 0,05) mm 

d. (5,24 + 1,0) mm 

e. (5,24 + 0,10) mm 

24. Hasil pengukuran selembar karton dengan menggunakan micrometer sekrup adalah 

sebagai berikut: 

a. skala utamanya 0,5 mm 

b. skala noniusnya 16 

Tebal karton tersebut adalah …. 

a. (0,516 + 0,001) mm   d. (0,660 + 0,005) mm 

b. (0,516 + 0,005) mm   e. (0,666 + 0,005) mm 

c. (0,660 + 0,001) mm 
25. Dari hasil pengukuiran di bawah ini yang memiliki 3 Angka Penting adalah: 

a. 5,0603 
b. 0,5063 
c. 0,0506 
d. 0,0056 
e. 0,0005 

 
 



26. Hasil operasi penjumlahan  :23,756 m + 5,2 m dinyatakan dengan  Angka Penting adalah : … 
a. 28,956 m 
b. 28,96   m 
c. 28,9     m 
d. 29,0     m 
e. 29        m 

27. Neraca O’Hauss dapat menunjukkan 6 N  saat digunakan untuk mengukur benda.Hasil 
pengukuran itu menunjukkan massa benda sebesar .... 
a. 609 gr      
b. 105,9 gr 
c. 519 gr      
d. 15,9 gr 

e. 600 gr 
28. On objects elongated measurement be gotten usufructs measurement 0,7060 m. A Lot Of it 

number is of important usufruct that measurement is … 
a. two       
b. five 
c. three       
d.  six 
e. four 

29. Hasil pengukuran panjang dan lebar suatu lantai adalah 12,61 m dan 5,2 m. Menurut aturan 
angka penting luas lantai tersebut adalah …. 

a. 65 m
2
       

b. 65,6 m
2
 

c. 65,5 m
2
      

d. 66 m
2
 

e. 65,572 m
2
 

30. Sebuah zat cair ditimbang massanya sebesar 457 gr. Sedangkan volumenya sebesar 25 ml. 
Massa jenis zat cairt ersebut adalah …. 

a. 18,28 gr/ml      
b. 18 gr/ml 
c. 18,3 gr/ml      
d. 19 gr/ml 
e. 18,0 gr/ml 

31. Panjang tali adalah 2,02 meter, banyaknya angka penting pada bilangan tersebut adalah.... 
a. Satu    d. Empat 
b. Dua    e. Lima 
c. Tiga 

32. Angka 297,584 jika dibulatkan 1 desimal menjadi.... 
a. 297,584   d. 297,6 
b. 297,58   e. 297,4 
c. 297,5 

33. Dari bilangan-bilangan berikut yang mempunyai empat angka penting adalah.... 
a. 0,00004   d. 0,3445 
b. 0,00044   e. 1,3445 
c. 0,0445 

34. Hasil pengukuran panjang dan lebar suatu lantai adalah 12,61 m dan 5,2 m. Menurut aturan 
angka penting luas lantai tersebut adalah.... m2 

a. 66,572   d. 65,572 
b. 66    e. 65 
c. 65,6 

35. Yang termasuk bilangan eksak adalah.... 

a. Panjang tali 1,2 m 
b. Panjang meja 2,5 m 
c. Lebar jalan 3,5 m 
d. Banyak buku dalam rak 10 buah 
e. Tinggi badan Bima 1,35 m 

 
 
 
 



36. Penjumlahan 29,15 cm + 14,1 cm + 30,84 cm dengan meggunakan aturan angka penting 
menghasilkan.... 

a. 74,09 cm 
b. 74,1 cm 
c. 74 cm 
d. 73,09 cm 
e. 73,1 cm 

37. Panjang, lebar dan tinggi sebuah balok kecil berturut-turut adalah 4,486 cm, 2,51 cm dan 
0,51 cm. Angka penting volume balok tersebut sebanyak..... 

a. Enam 
b. Lima 
c. Empat 
d. Tiga 
e. Dua 

38. Besaran berikut yang dimensinya sama dengan dimensi besaran energi adalah............. 
a. Momentum 
b. Berat 
c. Usaha 
d. Gaya 
e. Daya 

39. Massa jenis mempunyai satuan Kg/m3, maka dikatakan bahwa massa jenis 
berdimensi............. 
a. Satu 
b. Dua 
c. Tiga 
d. Empat 
e. Lima 
 

kerjakan pertanyaan dibawah ini 

1. Konversikan satuan dibawah ini dalam satuan SI 
a. 1 nC 
b. 5 µF 
c. 8 Gm 
d. 10 Tm 
e. 4 dm 
f. 16 cm 
g. 17 mm 
h. 140 km 
i. 18 pN 

2. Dengan menggunakan aturan angka penting, berapakah hasil operasi bilangan-bilangan berikut: 
   a. 375,75 cm + 45,2 cm + 6,35 cm 
   b. 5,244 cm x 2,4 cm 

7.  Seorang siswa mengukur panjang dan lebar suatu ruang adalah 5,45 m dan 4,2 m, dengan 
menggunakan aturan angka penting berapakah luas ruang tersebut? 

8. Seseorang melakukan pengukuran panjang, lebar, dan tinggi suatu balok menggunakan alat ukur 
yangberbeda-beda, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut: panjang 20,5 cm, lebar 5,1 cm, dan 
tinggi 2,00cm. Tentukan volume balok tersebut! 

9. Berdasarkkan hasil pengukuran, sebidang tanah mempunyai panjang 10,45 m dan lebarnya 8,5 
m, berapakah luas tanah tersebut, dengan menggunakan aturan angka penting? 

10. Suatu benda yang volumenya 2,4 cm3,dam massanya 47,52 gram, berapakah massa jenis benda 
tersebut? Gunakan aturan angka penting dalam melakukan perhitungan. 

11. Sebuah pita diukur, ternyata lebarnya 12,3 mm dan panjangnya 125,5 cm., maka luas 
mempunyai angka penting sebanyak … 

12. Seorang anak mengukur panjang tali diperoleh angka 0,50300 m, maka jumlah angka penting 
dari hasil peng-ukuran tersebut adalah … 


