
SD MUHAMMADIYAH 1 ALTERNATIF 

SOAL LATIHAN MATEMATIKA KELAS 4 

MATERI PEMBULATAN HASIL PENGUKURAN PANJANG DAN BERAT 

Nama :       

Kelas : 

I. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang benar! 

1. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil pembulatan pengukuran panjang dari gambar di atas ke satuan terdekat adalah ....  

A. 0 cm 

B. 4 cm 

C. 5 cm 

D. 6 cm 

2. Tinggi badan ayah Beni 171,5 cm. Tinggi badan ayah Beni jika dibulatkan ke satuan 

terdekat adalah ....  

A. 170 cm 

B. 171 cm 

C. 172 cm 

D. 200 cm 

3. Panjang sebuah buku 29, 4 cm. Panjang buku jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah ....  

A. 29 cm 

B. 30 cm 

C. 33 cm 

D. 34 cm 

4. Panjang sebuah pulpen 16,8 cm. Panjang pulpen jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah 

....  

A. 16 cm 

B. 17 cm 

C. 18 cm 

D. 20 cm 

5. Jika suatu hasil pengukuran panjang dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 15 cm, maka 

kemungkinan panjang benda tersebut adalah .... * 

A. 15, 6 cm 

B. 15, 7 cm 

C. 14, 5 cm 

D. 14,2 cm 

 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

6. Nama alat ukur panjang di bawah ini adalah …. 

 

 

 



 

7. Alat ukur yang biasanya digunakan penjahit adalah …. 

Perhatikan hasil pengukuran panjang di bawah ini! 

 
Panjang pensil di atas jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah …. 

8. Shafa mempunyai sebuah pita yang panjangnya 90,6 cm. Panjang pita Shafa setelah 

dibulatkan ke satuan terdekat adalah …. 

9. Panjang sebuah bambu setelah dilakukan pembulatan ke satuan terdekat adalah 130 cm. 

Kemungkinan panjang bambu sebelum dibulatkan adalah …. 

10. Tinggi badan Edo 130 cm lebih 3 mm. Tinggi badan Edo jika dibulatkan ke satuan terdekat 

adalah …. 

11. Mita mempunyai pita merah sepanjang 76 cm lebih 7 mm dan pita biru sepanjang 63 cm 

lebih 4 mm. Panjang seluruh pita Mita jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah …. 

12. Nama alat ukur berat di bawah ini adalah …. 

 

13. Timbangan di bawah ini digunakan untuk mengukur berat …. 

 

  

 

 

14. Perhatikan hasil pengukuran berat di bawah ini! 

Berat jeruk pada gambar di smaping jika 

dibulatkan ke satuan terdekat kira-kira …  kg. 

 

 

 

 

15. Bibi membeli seekor ikan. Berat ikan tersebut 2,826 kg. Berat ikan yang dibeli bibi kira-

kira … kg. 

16. Berat badan Ajeng 38,8 kg. Berat badan Ajeng jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah 

…. 

17. Berat salak 6,775 kg dan berat apel 4,350 kg. Selisih berat kedua buah tersebut jika 

dibulatkan ke satuan terdekat adalah …. 

18. Berat badan Bayu 42,65 kg dan berat badan Rudi 37,35 kg. Jumlah berat badan mereka 

jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah …. 

19. Berat kelinci Salsa 5,72 kg. Berat kelinci Ruli lebih ringan 0,95 kg dari kelinci Salsa. 

Berat kelinci Ruli kira-kira …. 



 

20. Berat badan Rahma 38,7 kg. Berat badan Rahma jika dibulatkan ke satuan terdekat 

adalah …. 

21. Berat badan Emir 75 kg lebih 652 gram. Berat badan Emir jika dibulatkan ke kg terdekat 

adalah …. 

22. Berat sekantong mangga setelah dibulatkan ke satuan terdekat 6 kg. Berat sekantong 

mangga sebelum dibulatkan adalah …. 

23. Berat sekantong anggur 5,653 kg dan kelengkeng 8,216 kg. Selisih berat kedua buah 

tersebut jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah …. 

III. Kerjakan soal-soal di bawah ini menggunakan diketahui, ditanyakan, jawab, dan jadi! 

24. Rakha mempunyai tongkat putih dan tongkat hitam. Panjang tongkat putih 164,2 cm dan 

tongkat hitam 157,6 cm. Berapa cm selisih panjang tongkat Rakha jika dibulatkan ke 

satuan terdekat? 

25. Berat sekotak semangka 12,6 kg dan pepaya 15,3 kg. Berapa kg jumlah berat kedua buah 

tersebut jika dibulatkan ke satuan terdekat? 


