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 Di bab ini, kalian akan mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan 

  pengukuran, antara lain  besaran,   satuan,  dimensi, dan cara menyatakan 

hasil  pengukuran dengan benar. Dengan melakukan percobaan sederhana, 

kalian akan menguasai cara penggunaan alat-alat untuk mengukur 

panjang, massa, dan waktu dengan baik dan benar. Setelah melakukan 

percobaan, kalian diharapkan dapat menuliskan hasil  pengukuran dengan 

mempertimbangkan aspek ketelitian dan ketepatan  pengukuran. Selain  

itu, kemampuan menyatakan hasil  pengukuran dalam bentuk grafik dan 

diagram atau bentuk lainnya juga perlu dikuasai. Dengan demikian, hasil 

percobaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

A. Besaran Pokok dan Besaran Turunan 

 Pengukuran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

kita sehari-hari. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan 

suatu benda dengan benda lain. Misalnya, ketika mengukur panjang meja 

menggunakan mistar, berarti kita membandingkan panjang meja dengan 

panjang mistar. Ketika kita mengukur massa benda dengan anak timbangan, 

berarti kita membandingkan massa benda dengan massa anak timbangan.

 Hasil  pengukuran kemudian dinyatakan dalam angka dan sesuatu 

yang menyertainya. Apakah arti angka dan sesuatu yang menyertainya 

tersebut? Angka dan sesuatu yang menyertainya disebut  satuan. Sedangkan 

sesuatu yang diukur disebut  besaran. Untuk lebih mengenal pengertian 

 besaran dan  satuan, kerjakan Eureka berikut. 

 Kata 
K u n c i
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Eureka

Perhatikanlah pernyataan-pernyataan di bawah ini.

1. Jumlah siswa di kelas kalian adalah 40 orang.

2. Panjang meja belajar Andi adalah 1 meter.

3. Seorang pembalap mengendarai sepeda motor dengan 

kelajuan 110 km/jam.

4. Suhu badan Aminah adalah 36 C.

5. Suatu kolam renang mempunyai volume 400 m3.

6. Perjalanan dari Jogja ke Solo dapat ditempuh dalam waktu 1,5 

jam.

7. Andi mendorong mobil yang mogok dengan gaya 200 N.

8. Ayah sedang memasang lampu neon 40 watt.

9. Paman kemarin membeli aki yang dapat menghasilkan kuat arus 

20 ampere.

10. Dari penelitian para ahli fisika diketahui intensitas cahaya suatu 

benda hitam 1 m2 adalah 6×105 kandela.   

   Dari setiap pernyataan di atas, manakah yang termasuk  besar-

an dan  satuan? Setelah mengetahuinya, cobalah untuk mendefinisi-

kan pengertian  besaran dan  satuan. Berdiskusilah bersama teman 

sebangku kalian dan bacakan hasilnya di depan kelas.
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 Di SMP/MTs kelas VII, kalian telah mempelajari materi  besaran dan 

 satuan, termasuk pembagian  besaran ke dalam   besaran pokok dan   besaran 

turunan. Dengan melakukan diskusi pada Eureka tersebut, kalian tentunya 

telah bisa mendefinisikan pengertian  besaran dan  satuan. Pernyataan-

pernyataan yang terdapat pada Eureka tersebut menyatakan  besaran dan 

 satuan yang berbeda-beda. 

 Besaran yang kalian temukan di depan dikelompokkan menjadi 

 besaran pokok dan  besaran turunan. Apakah perbedaan  besaran pokok 

dan  besaran turunan? Untuk lebih jelasnya, simaklah penjelasan berikut.

1. Besaran Pokok 

 Coba kalian perhatikan kembali beberapa pernyataan pada Eureka di 

depan. Pada Eureka tersebut terdapat  besaran panjang, suhu, waktu, dan kuat 

arus. Besaran- besaran tersebut adalah contoh beberapa  besaran pokok. 

Besaran pokok adalah  besaran yang berdiri sendiri dan satuannya tidak 

tergantung pada satuan  besaran yang lain.

 Besaran pokok merupakan  besaran yang  dijadikan dasar bagi  besaran 

yang lain, dan dapat diukur secara langsung. Dalam fisika, dikenal 7 

 besaran pokok yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, banyak 

mol zat, dan intensitas cahaya.

 Besaran- besaran pokok tersebut mempunyai lambang yang berbeda-

beda dengan  satuan yang berbeda-beda pula. Besaran- besaran pokok 

tersebut dapat dinyatakan dengan  satuan pokok atau  satuan dasar. Coba 

kalian perhatikan Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Besaran pokok dan satuannya

No Besaran Pokok Lambang Satuan Singkatan

1 Panjang l meter m

2 Massa m kilogram kg

3 Waktu t sekon s

4 Suhu T kelvin K

5 Kuat arus listrik I ampere A

6 Banyaknya molekul zat N mole mol

7 Intensitas cahaya J kandela cd

Halliday & Resnick, 1995, hlm 5 

 Tabel 1.1 menunjukkan 7  besaran pokok yang mempunyai lambang 

dan  satuan yang berbeda-beda. Lambang dan  satuan yang dimiliki  besaran 

di atas merupakan ciri khas dari  besaran pokok tersebut. Bagaimana 

dengan lambang dan  satuan untuk  besaran turunan? 

2. Besaran Turunan 

 Pada Eureka di depan, kalian menemukan  besaran kelajuan, 

volume, gaya, dan luas. Besaran- besaran ini merupakan contoh  besaran 

turunan. Kita ambil contoh  besaran kelajuan. Dari pernyataan tersebut, 
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 besaran kelajuan mempunyai  satuan km/jam. Berdasarkan Tabel 1.1, 

kita tahu bahwa km atau m adalah  satuan  besaran panjang, sedangkan 

jam adalah  satuan untuk  besaran waktu. Dari kenyataan ini, kita dapat 

menyimpulkan bahwa kelajuan benda tergantung pada  besaran panjang 

dan  besaran waktu. Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan 

bahwa besaran turunan adalah  besaran yang tersusun dari beberapa 

 besaran pokok. 
Perhatikan beberapa contoh  besaran turunan berikut.

a. Kelajuan

 Kelajuan merupakan  besaran turunan. Besaran kelajuan (v) diturun-

kan dari  besaran pokok panjang dan waktu, yaitu jarak (s) dibagi 

waktu (t) yang dirumuskan:

         
v = 

s
t

                                     

b. Massa Jenis

 Massa jenis ( ) diturunkan dari  besaran massa (m) dibagi volume (V). 

Volume sendiri diturunkan dari  besaran panjang. Dengan demikian, 

massa jenis ( ) dapat dirumuskan: 

              
ρ = m

V         

c. Gaya

 Gaya (F) diturunkan dari  besaran massa (m) dikalikan percepatan 

(a). Percepatan diturunkan dari  besaran kecepatan (v) dan waktu (t), 

sedangkan  besaran kecepatan diturunkan dari  besaran panjang (l) dan 

waktu (t). Untuk mencari gaya, kita dapat menggunakan persamaan:

               
F = ma

                

d. Muatan Listrik

 Muatan listrik (Q) diturunkan dari  besaran kuat arus listrik (I) 

dikalikan waktu (t).

    
Q = It

   

e. Molaritas Zat

 Molaritas zat (M) diturunkan dari  besaran banyak mol zat (N) dibagi 

volume (V),  besaran volume diturunkan dari  besaran panjang:

    
M

N

V
=

 Untuk mengetahui contoh  besaran turunan lainnya, kerjakanlah 

Ekspedisi berikut ini. 
EEkspedisi

Apakah perbedaan antara  besaran pokok dan 

 besaran turunan? Carilah contoh  besaran turunan 

minimal 7 contoh. Sertakan pula  lambang, rumus 

pokok,  satuan, dan singkatannya. Untuk setiap 

 besaran turunan, dari   besaran pokok apakah 

 besaran tersebut diturunkan? 

Kumpulkan hasil pekerjaan kalian kepada guru di 

kelas.
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 Masalah penggunaan  satuan dalam  pengukuran di depan sudah 

dialami manusia sejak dulu. Di sekitar kita, masih sering dijumpai orang 

yang mengukur panjang benda dengan  satuan jengkal atau depa. Tidak 

di sini saja, di tempat-tempat lain juga terjadi demikian. Bahkan, untuk 

menyatakan panjang di Inggris dan Amerika Serikat masih digunakan 

 satuan kaki (feet) . 

 Hasil  pengukuran menggunakan  satuan depa, jengkal, dan kaki 

berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang lain. Dengan alasan 

itulah maka depa, jengkal, dan langkah kaki tidak bisa dijadikan standar 

 pengukuran panjang.

 Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sejak tahun 1960 telah 

digunakan Sistem Satuan Internasional yang disingkat SI, yang dalam 

bahasa Inggris disebut International System of Unit atau dalam bahasa 

Perancis le System International d’unites. Sistem ini merupakan hasil 

kesepakatan dari CGPM (Conference General des Poids et Measures) di 

Paris, Perancis.

 Sistem Internasional (SI) dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem 

MKS dan CGS.

1. Sistem MKS (meter, kilogram, sekon) yaitu cara menyatakan  besaran 

dengan memakai  satuan meter, kilogram, dan sekon.

2. Sistem CGS (centi, gram, sekon) yaitu cara menyatakan  besaran 

dengan memakai  satuan centimeter, gram, dan sekon.

1. Satuan Panjang

 Dalam  satuan internasional, standar  satuan panjang  adalah meter. 
Berdasarkan sejarahnya, satu meter didefinisikan sebagai sepersepuluh 

juta kali jarak khatulistiwa dengan kutub utara sepanjang meridian 

yang melewati Paris. Namun, jarak ini selalu berubah dengan adanya  

pemampatan yang diakibatkan oleh gerak rotasi bumi. Kemudian, 

dibuatlah meter standar yang terbuat dari campuran platina-iridium yang 

tersimpan di Sevres dekat Paris, Perancis. Perhatikan Gambar 1.2.

 Perkembangan selanjutnya, para ahli juga menilai meter standar 

tersebut kurang teliti, mudah berubah, dan sulit didapatkan. Untuk 

itu, diperlukan meter standar dengan nilai yang tetap. Pada tahun 1960 

ditetapkan satu meter standar sebagai berikut. 

1 meter standar = panjang gelombang yang dihasilkan oleh gas Kripton 

berwarna merah jingga untuk bergetar 1.650.763,73 kali. 

2. Satuan Massa

 Satuan untuk massa adalah gram. Standar  satuan massa adalah sebuah 

silinder platina iridium yang disimpan di Lembaga Berat dan Ukuran 

Internasional, dan sebagai perjanjian internasional disebut sebagai massa 

sebesar 1 kilogram. Standar sekunder dikirimkan ke laboratorium standar 

di pelbagai negara yang massanya telah ditentukan dengan menggunakan 

teknik neraca berlengan sama. 

Mozaik

Bangsa Mesir Kuno 

menggunakan panjang 

telapak kaki dari tumit 

sampai ujung ibu jari 

Fir’aun sebagai  satuan 

 pengukuran kaki dan 

panjang dari siku 

Fir’aun sampai ujung jari 

tengahnya untuk  satuan 

 pengukuran siku. Masalah 

yang muncul dari  satuan 

ini, dari abad ke abad, 

adalah adanya perbedaan 

alat ukur, tergantung pada 

penguasa atau Fir’aun 

massa itu.

Wiese, Jim, 2004, hlm. 39

Gambar 1.2 Meter standar 

yang terbuat dari campuran 

platina iridium yang 

disimpan di Sevres dekat 

Paris.
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Gambar 1.3 Kilogram standar 

no. 20 yang disimpan di 

Lembaga Nasional Amerika 

Serikat. Kilogram standar ini 

merupakan turunan yang 

sangat teliti.
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 Dalam skala atomik, kita memiliki standar massa kedua. Standar 

massa ini adalah massa atom C12 yang diberikan harga tepat sebesar 12 

 satuan massa atom terpadu (unified atomic mass unit) disingkat u dengan 

1 u = 1,667 × 10-27 kg.

3. Satuan Waktu

 Satuan untuk waktu adalah sekon. Pada awalnya, 

standar waktu yang digunakan adalah perputaran bumi 

pada porosnya (rotasi). Karena perputaran ini tidak tetap, 

maka diambil rata-ratanya. Berdasarkan rotasi rata-rata 

ini ditetapkan bahwa satu sekon adalah 1/86.400 hari 

matahari rata-rata. Dalam pengamatan ahli astronomi, 

waktu ini kurang tepat karena adanya pergeseran. 

 Pada tahun 1967 digunakan standar waktu yang 

diukur berdasarkan getaran atom cesium-133 (perhatikan 

Gambar 1.4). Standar waktu yang didasarkan pada getaran 

atom cesium ini diterima sebagai standar internasional 

oleh Konferensi Umum mengenai Berat dan Ukuran 

ketiga belas. 

1 sekon didefinisikan sebagai waktu yang diper-

lukan atom cesium-133 untuk bergetar sebanyak 

9.192.631.770 kali.

4. Satuan Suhu

 Suhu atau temperatur menyatakan derajat 

atau tingkatan panas suatu benda. Kalian pastinya 

pernah mendengar, bahkan mengetahui pelbagai 

jenis termometer. Termometer adalah alat untuk 

mengukur suhu suatu benda. Satuan suhu dinyatakan 

dengan derajat, baik derajat Celcius (oC), Fahrenheit 

(oF), Reamur (oR), dan Kelvin (K), tergantung pada 

jenis termometer yang kalian gunakan. Dalam fisika, 

 satuan suhu yang sering dipakai adalah Kelvin (K).

5. Satuan Kuat Arus Listrik

 Kuat arus listrik menyatakan jumlah muatan 

listrik yang melewati suatu penghantar (konduktor) 

setiap satuan waktu. Satuan kuat arus listrik adalah 

ampere. Kuat arus listrik dikatakan 1 ampere jika 

muatan sebesar 1 coloumb mengalir dalam kawat 

konduktor setiap sekon.

 Berdasarkan Hukum Ohm, 1 ampere adalah besar 

kuat arus listrik yang mengalir pada kawat konduktor 

dengan hambatan 1 ohm dan beda potensial 1 volt. 

Sementara itu, berdasarkan terjadinya gaya Lorentz, 1 

Gambar 1.4 Standar frekuensi atomik berkas 

cesium di laboratorium Boulder di Lembaga 

Standar Nasional
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Mozaik

Amedio Avogadro (1776-1856) adalah ahli fisika 

berkebangsaan Italia. Karya Avogadro yang 

terkenal adalah Fisika Dèicorpi Penderabili yang 

terbit pada tahun 1837-1841, dan hipotesisnya yaitu 

gas yang mempunyai volume, suhu dan tekanan 

yang sama, akan mempunyai jumlah molekul yang 

sama pula. Dari hipotesis ini, munculah konsep 

gram-molekul (grammol) dan konsep bilangan 

Avogadro. 

Konsep ini menyatakan jumlah molekul yang 

dikandung oleh berat grammolekul suatu zat. Pada 

tahun 1941 bilangan Avogadro diberi lambing N
A
 

oleh R.T Birge, dan ditetapkan nilainya sebesar 

6,023×1023.

Setyawan, Lilik Hidayat , 2004, hlm. 14
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ampere adalah kuat arus listrik pada dua kawat sejajar yang berjarak 1 m dan 

menyebabkan gaya Lorentz sebesar 2 × 10-7 N, dan kedua arus searah.

6. Satuan Banyak mol Zat

 Molekul zat merupakan bagian terkecil dari suatu zat yang masih 

memiliki sifat zat tersebut. Satuan untuk banyak molekul zat adalah 

mol (mole). 1 mol menyatakan jumlah partikel dalam suatu zat yang 

sama jumlahnya dengan banyaknya partikel dalam 12 gram atom C-12 

(karbon-12). Jumlah partikel/atom dalam 12 gram atom C-12 adalah 6,02 

× 1023 partikel. Jumlah partikel atau atom ini disebut tetapan Avogadro 

dan dinyatakan dengan huruf L.

7. Satuan Intensitas Cahaya

 Intensitas cahaya adalah banyaknya fluks cahaya yang menembus 

bidang setiap  satuan sudut ruang. Satuan intensitas cahaya adalah kandela. 

Jika benda hitam seluas 1 m2 pada suhu titik lebur platina (1.773oC) 

memancarkan cahaya tegak lurus bidang, intensitas cahaya yang terjadi 

sebesar 6 × 105 kandela. Kandela menyatakan energi cahaya per waktu 

(daya) setiap satu  satuan sudut ruang. 

 

C. Dimensi 

 Satuan suatu  besaran yang telah ditetapkan dalam sistem  satuan 

internasional merupakan ciri khas dari suatu  besaran. Tiap-tiap  besaran 

mempunyai  satuan yang berbeda satu dengan lainnya. Selain  satuan, ciri 

khas  besaran pokok dan  besaran turunan lainnya adalah   dimensi. Dimensi 

adalah cara suatu  besaran tersusun atas  besaran- besaran pokok. Dimensi 

dalam fisika ditulis dengan huruf-huruf tertentu di dalam tanda kurung 

siku. Dimensi dari setiap  besaran pokok dapat kalian perhatikan pada 

Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Dimensi  besaran- besaran pokok

No Besaran Pokok Lambang Dimensi

1 Panjang l [L]

2 Massa m [M]

3 Waktu t [T]

4 Suhu T [I]

5 Kuat Arus Listrik I [ ]

6 Banyaknya molekul Zat N [N]

7 Intensitas Cahaya J [J]

 Dimensi  besaran turunan dapat ditentukan dari rumus  besaran 

turunan yang dinyatakan dalam  besaran pokok. Perhatikan contoh 

berikut.

Mozaik

Pengukuran waktu 

berdasarkan getaran 

atom cesium mempu-

nyai kesalahaan  1 

sekon dalam kurun 

waktu 5.000 tahun. Saat 

ini telah ditemukan alat 

untuk mengukur waktu 

yang lebih teliti lagi, 

yaitu maser hidrogen. 

Kemungkinan kesalahan 

alat ini adalah 1 sekon 

dalam kurun waktu 33 

juta tahun. 

Setyawan, Lilik Hidayat, 2004, hlm. 157
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2.   Angka Penting

 Arman dan 4 orang temannya sedang mengukur 

panjang buku tulis. Mereka mengukur 10 buku tulis 

menggunakan mistar. Dari hasil  pengukuran, mereka 

mendapatkan 5 buku tulis yang mempunyai panjang 

sama, yaitu 30,20 cm. Perhatikan Gambar 1.5. 

 Dari cerita tersebut, kalian menemui angka 4 

orang, 10 buku, dan 5 buku. Angka 4, 10, dan 5 di 

atas disebut angka eksak yaitu angka yang sudah pasti 
nilainya dan tidak diragukan lagi. Bilangan eksak 

didapatkan dari penghitungan, bukan hasil  pengukuran. 

Contohnya: 5 jeruk, 15 pensil, 7 orang, 4 kelas, dan 

sebagainya. 

 Gambar 1.5 memperlihatkan hasil  pengukuran panjang buku tulis 

adalah 30,20 cm. Angka 30,20 dari hasil  pengukuran ini disebut angka 
penting. Angka 30,2 adalah angka yang dapat kalian baca dari skala mistar 

disebut angka pasti, sedangkan 0,00 disebut angka taksiran (tidak pasti) 

karena angka ini tidak dapat dilihat atau dibaca. Angka penting adalah 

semua angka yang diperoleh dari hasil  pengukuran yang terdiri dari angka 

pasti dan angka taksiran. 

a. Aturan angka penting

   Hasil  pengukuran pada Gambar 1.5 mempunyai 4 angka 

penting, yaitu 3 angka pasti dan 1 angka taksiran. Untuk mengetahui 

jumlah angka penting pada suatu bilangan, kalian dapat mengikuti 

aturan angka penting sebagai berikut.

1. Semua angka bukan nol adalah angka penting.

  Contoh: 12,55 mempunyai 4 angka penting.

2. Semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol adalah 

angka penting.

  Contoh: 4050,04 mempunyai 6 angka penting.

3. Angka nol di sebelah kanan angka bukan nol tanpa tanda desimal 

adalah bukan angka penting, kecuali diberi tanda khusus (garis 

bawah/atas).

  Contoh: 502.000 mempunyai 3 angka penting

    502.000 mempunyai 4 angka penting

    502.000 mempunyai 5 angka penting

4. Angka nol di sebelah kanan tanda desimal, dan di sebelah kiri 

angka bukan nol adalah bukan angka penting.

  Contoh:  0,0034 mempunyai 2 angka penting.

5. Semua angka di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti 

angka bukan nol adalah angka penting.

  Contoh:  12,00 mempunyai 4 angka penting

     0,004200 mempunyai 4 angka penting.

   Untuk membantu kalian dalam memahami aturan angka 

penting, perhatikan contoh berikut.

Gambar 1.5   Seorang siswa sedang mengukur buku 

tulis  yang panjangnya 30,2 cm.
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b. Operasi Angka Penting

   Untuk menyelesaikan operasi bilangan yang melibatkan angka 

penting, diterapkan beberapa aturan yang sedikit berbeda dengan 

operasi bilangan biasanya. Sebelum membahasnya lebih lanjut, kita 

harus tahu prinsip pembulatan angka terlebih dahulu. 

1) Pembulatan Angka

  Pembulatan angka ini sering digunakan dalam materi-materi 

selanjutnya. Aturan dalam pembulatan angka penting adalah 

sebagai berikut. 

a. Angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas dan angka kurang dari 

5 dihilangkan.

  Contoh:  456,67 dibulatkan menjadi 456,7

           456,64 dibulatkan menjadi 456,6

b. Apabila tepat angka 5, dibulatkan ke atas jika angka 

sebelumnya angka ganjil, dan dihilangkan jika angka 

sebelumnya angka genap. 

  Contoh:  456,65 dibulatkan menjadi 456,6

      456,55 dibulatkan menjadi 456,6.

2) Penjumlahan dan Pengurangan Angka Penting

  Operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting mengikuti 

aturan: 

  Penulisan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan mengi-

kuti jumlah angka taksiran yang paling sedikit dan pembulatan 

dilakukan sekali saja.

  Agar kalian memahami operasi penjumlahan dan pengurangan 

angka penting, perhatikan contoh berikut.

Contoh

Berapakah jumlah angka penting pada hasil 

 pengukuran  di bawah ini?

a.  Andi berjalan sejauh 456,2 m.

b.  Pelari itu telah berlari selama 8000 s.

c.  Massa mobil truk 1310,06 kg.

d.  Kecepatan cahaya adalah 3,0 ×108 m/s.

e.  Suhu di kutub utara dapat mencapai 

hingga 0,0025oC.

f.  Kuat arus listrik yang dihasilkan sebuah 

baterai sekitar 0,50 ampere.

Penyelesaian:

a. 456,2 m mempunyai 4 angka penting.

b. 8000 s mempunyai 1 angka penting.

c. 1310,06 g mempunyai 6 angka penting.

d. 3,0 ×108 m/s mempunyai 2 angka pen-

ting.

e. 0,0025 g mempunyai 2  angka penting.

f. 0,50 ampere mempunyai 2 angka pen-

ting.

Contoh

a. Berapakah jumlah dari 16,256 g; 17,19 

g; dan 9,3 g?

b. Seorang pendaki telah menempuh jarak 

dari kaki hingga puncak gunung dengan 

waktu 121.234,3233 s. Jika selama 

perjalanan pendaki beristirahat selama 

2.563,98 s berapa lamakah pendaki 

tersebut berjalan?
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3) Perkalian dan Pembagian Angka Penting

  Operasi perkalian dan pembagian mengikuti aturan sebagai 

berikut. 

  Jumlah angka penting pada hasil akhir harus mengikuti jumlah 

angka penting yang paling sedikit.

  Untuk perkalian dan pembagian angka penting dengan angka 

eksak, hasil akhir mengikuti jumlah angka penting tersebut. 

 Perhatikan contoh berikut.

 Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, kerjakan Uji 
Kompetensi berikut

Penyelesaian:

a.    16,256 + 17,19 + 9,3 = 42,7

  16,256   (3 angka taksiran)

  17,19  (2 angka taksiran)

    9,3          + (1 angka taksiran)

  42,7   (1 angka taksiran)

b. 121.234,3233 s – 2.563,98 s = 118.670,34 s

Contoh

Dengan menggunakan aturan angka penting, 

hitunglah soal berikut

a. Berapakah luas sebuah bidang berukuran 

0,548 m × 0,2 m?

b. Jika satu kantong pupuk mempunyai 

massa 8,31 kg, berapakah massa 41 

kantong pupuk?

c. Seorang pedagang buah membeli 150,6 

kg apel. Apel tersebut dimasukkan ke 

dalam 15 karung. Berapakah massa setiap 

karung? 

Penyelesaian:

Jawab:
a.    0,548 (3 angka penting) 

        0,2       × (1 angka penting)

   0,1196 maka hasilnya cukup ditulis 0,1 

m2 (mempunyai 1 angka penting)

b.    8,31  (3 angka penting)

            41     × (angka eksak) 

        341  ditulis 341 kg (3 angka penting). 

c.   150,6 : 15 = 10,04, ditulis 10,04 kg (4 

angka penting).

 Uji Kompetensi
1. Tuliskan dengan notasi ilmiah dan awalan-awalan hasil  pengu-

kuran  berikut. 

a. Jarak rata-rata bumi ke matahari adalah 149.000.000.000 m.

b. Tetapan Stefan Boltzman adalah 0.00000005669 W/K4 m2.

c. Bilangan Avogadro adalah 602.300.000.000.000.000.000.000 

mol/gram.

d. Nilai viskositas air pada suhu 0oC adalah 1.010 Ns/m2.

e. Waktu paruh dari 
84

Po214 adalah 0,00016 s.

2. Tentukan jumlah angka penting hasil-hasil  pengukuran di bawah ini.

a. Cepat rambat bunyi pada kaca adalah 5.170 m/s.

b. Indeks bias air adalah 1,333.

c. Luas sebuah bidang yang berukuran 2,74 m × 10,4 m.
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E. Pengukuran 
 

 Pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang dapat diukur 

( besaran) dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai patokan ( satuan). Dari 

materi yang telah kalian pelajari pada subbab sistem  satuan internasional, 

kalian telah mengenal  satuan standar dari setiap  besaran pokok. 

 Untuk mengukur suatu  besaran fisika, kalian dapat menggunakan 

satu instrumen atau lebih. Dalam menggunakan instrumen, kalian harus 

dapat memilih dan merangkai alat ukur atau instrumen tersebut dengan 

benar. Selain itu, kalian juga dituntut untuk dapat membaca nilai atau 

skala yang ditunjukkan oleh instrumen dengan benar. Dengan memilih 

alat yang sesuai, merangkai alat dengan benar, dan cara membaca skala 

dengan benar, kalian bisa meminimalkan kesalahan dalam  pengukuran.

 Selain faktor dari orang yang mengukur, ketelitian alat ukur atau 

instrumen juga mempengaruhi hasil  pengukuran. Ketelitian alat ukur 

atau instrumen dijamin sampai pada persentase tertentu dari skala penuh. 

Ketelitian alat ukur terkadang menyebabkan hasil  pengukuran mengalami 

penyimpangan dari yang sebenarnya. Batas-batas dari penyimpangan ini 

disebut dengan kesalahan batas. Apa sajakah kesalahan-kesalahan dalam 

 pengukuran? Bagaimana kesalahan tersebut dapat terjadi? 

d. Konstanta Planck adalah 6,63 × 10-34 Js.

e. Waktu paruh dari 
84

Po214 adalah 0,00016 s. 

f. Bilangan Avogadro adalah 602.300.000.000.000.000.000.000 

mol/gram. 

g. Nilai viskositas air pada suhu 0oC adalah 1.010 Ns/m2. 

3. Pada perlombaan lari estafet, satu tim terdiri dari 4 orang. Pelari 

pertama memerlukan waktu 18,45 s untuk sampai di pelari ke 

dua. Pelari kedua memerlukan waktu 20,2 s untuk sampai di 

pelari ketiga. Pelari ketiga memerlukan waktu 19,39 s untuk 

sampai di pelari keempat, dan pelari terakhir memerlukan 

waktu 17,33 s untuk sampai di garis finish.  Berapa waktu yang 

dibutuhkan pada perlombaan lari estafet tersebut? (Gunakan 

aturan angka penting).

4. Seorang ibu membeli beberapa perhiasan emas. Ia membeli 

gelang 6,38 g, cincin 3,768 g, dan kalung 10,5 g. Berapa gram 

emas yang telah dibeli ibu tersebut? 

5. Sebuah balok mempunyai panjang 1,54 m, lebar 0,643 m, dan 

tinggi 0,6 m. Berapakah volume balok tersebut?

6. Lengkapilah titik-titik di bawah ini.

a. 1000 m = . . . cm = . . . dm = . . . dam = . . . hm = . . . km.

b. 2 × 103 g = . . . mg = . . . kg = . . . hg.

c. 1 cm2 = . . . mm2 = . . . dm2 = . . . km2.

d.  Untuk V = volt, 1 PV =  . . . TV = . . . GV = . . . MV = . . . kV = 

. . . V. 

e. 1 cm = . . . dm = . . . mm = . . . μm =  . . . nm = . . . pm = . . . 

am.
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1.  Kesalahan dalam Pengukuran

 Dalam  pengukuran  besaran fisis menggunakan 

alat ukur atau instrumen, kalian tidak mungkin 

mendapatkan nilai benar. Namun, selalu mempunyai

ketidakpastian yang disebabkan oleh kesalahan-

kesalahan dalam  pengukuran. Kesalahan dalam 

 pengukuran dapat digolongkan menjadi kesalahan 

umum, kesalahan sistematis, dan kesalahan acak. 

Berikut akan kita bahas macam-macam kesalahan 

tersebut.

a. Kesalahan Umum

   Kesalahan yang dilakukan oleh seseorang ketika mengukur 

termasuk dalam kesalahan umum. Kesalahan umum yaitu kesalahan 

yang disebabkan oleh pengamat. Kesalahan ini dapat disebabkan 

karena pengamat kurang terampil dalam menggunakan instrumen, 

posisi mata saat membaca skala yang tidak benar, dan kekeliruan 

dalam membaca skala. Perhatikan Gambar 1.6.

b. Kesalahan Sistematis

   Kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan alat ukur atau 

instrumen disebut kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis dapat 

terjadi karena:

1) Kesalahan titik nol yang telah bergeser dari titik yang sebenarnya.

2) Kesalahan kalibrasi yaitu kesalahan yang terjadi akibat adanya 

penyesuaian pembubuhan nilai pada garis skala saat pembuatan alat.

3) Kesalahan alat lainnya. Misalnya, melemahnya pegas yang di-

gunakan pada neraca pegas sehingga dapat memengaruhi gerak 

jarum penunjuk.

c. Kesalahan Acak

   Selain kesalahan pengamat dan alat ukur, kondisi lingkungan 

yang tidak menentu bisa menyebabkan kesalahan  pengukuran. 

Kesalahan  pengukuran yang disebabkan oleh kondisi lingkungan 

disebut kesalahan acak. Misalnya, fluktuasi-fluktuasi kecil pada 

saat  pengukuran e/m (perbandingan muatan dan massa elektron). 

Fluktuasi (naik turun) kecil ini bisa disebabkan oleh adanya gerak 

Brown molekul udara, fluktuasi tegangan baterai, dan kebisingan 

(noise) elektronik yang besifat acak dan sukar dikendalikan.

2. Ketidakpastian Pengukuran

 Kesalahan-kesalahan dalam  pengukuran menyebabkan hasil  pengu-

kuran tidak bisa dipastikan sempurna. Dengan kata lain, terdapat suatu 

ketidakpastian dalam  pengukuran. Dalam penyusunan laporan hasil 

praktikum fisika, hasil  pengukuran yang kalian lakukan harus dituliskan 

sebagai: 

  

Gambar 1.6 Posisi mata saat membaca skala yang salah 

dan benar.

do
k.

 P
IM

               salah                               benar                              salah
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x = x

0 
± Δx

  Keterangan: 

     x
   

=  hasil pengamatan

     x
0
  =  pendekatan terhadap nilai benar.

     Δx  =  nilai ketidakpastian.

 Arti dari penulisan tersebut adalah hasil  pengukuran (x) yang benar 

berada di antara x – Δx  dan x + Δx. Penentuan x
0
 dan

 
Δx tergantung pada 

 pengukuran tunggal atau  pengukuran ganda atau berulang. 

a.  Ketidakpastian dalam Pengukuran Tunggal

   Jika mengukur panjang meja dengan sebuah penggaris, kalian 

mungkin akan mengukurnya satu kali saja. Pengukuran yang kalian 

lakukan ini disebut  pengukuran tunggal. Dalam  pengukuran tunggal,  

pengganti nilai benar (x
0
) adalah nilai  pengukuran itu sendiri. 

   Apabila kalian perhatikan, setiap alat ukur atau instrumen 

mempunyai skala yang berdekatan yang disebut skala terkecil. 
Nilai ketidakpastian (Δx) pada  pengukuran tunggal diperhitungkan 

dari skala terkecil alat ukur yang dipakai. Nilai dari ketidakpastian 

pada  pengukuran tunggal adalah setengah dari skala terkecil pada 

alat ukur. 

  

Δx = 1
2

× skala terkecil

b.  Ketidakpastian dalam Pengukuran Berulang

   Dalam praktikum fisika, terkadang  pengukuran  besaran tidak 

cukup jika hanya dilakukan satu kali. Ada kalanya kita mengukur 

 besaran secara berulang-ulang. Ini dilakukan untuk mendapatkan 

nilai terbaik dari  pengukuran tersebut. Pengukuran berulang adalah 

 pengukuran yang dilakukan beberapa kali atau berulang-ulang. 

   Dalam  pengukuran berulang, pengganti nilai benar adalah 

nilai rata-rata  dari hasil  pengukuran. Jika suatu  besaran fisis diukur 

sebanyak N kali, maka nilai rata-rata dari  pengukuran tersebut dicari 

dengan rumus sebagai berikut.

  

  

x =
x

N

i∑
 Keterangan: 

     x   = nilai rata-rata

           xi∑  = jumlah keseluruhan hasil  pengukuran 

           N   = jumlah  pengukuran

   Nilai ketidakpastian dalam  pengukuran berulang dinyatakan 

sebagai simpangan baku, yang dapat dicari dengan rumus:  

 
s
y
 = 1

1

2 2

N

n x x

N

i i−
−
∑∑ ( )   Keterangan: 

         s
y
 =  simpangan baku.



Δ ×x

x
100%
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 Untuk mengetahui tingkat pemahaman materi kalian, kerjakanlah 

Uji Kompetensi berikut.

F. Pengukuran dan Alat Ukur Panjang, Massa,   

dan Waktu

 Panjang, massa dan waktu merupakan  besaran yang dijadikan acuan 

dalam penerapan sistem MKS dan sistem CGS. Agar kalian lebih menguasai 

ketiga  besaran ini, pelajarilah materi berikut dengan sungguh-sungguh.

1. Pengukuran dan Alat Ukur Panjang

 Untuk mengukur panjang benda, kalian bisa menggunakan alat 

ukur seperti tongkat, kaki, mistar atau penggaris, jangka sorong, dan 

mikrometer sekrup. Pada materi berikut, kalian akan mempelajari cara 

menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup.

a. Mistar atau Penggaris

   Mistar atau penggaris biasa kita gunakan untuk mengukur 

panjang benda yang tidak terlalu panjang. Misalnya mengukur 

panjang meja, buku, pensil, dan sebagainya. Cobalah kalian amati 

mistar atau penggaris yang kalian miliki. Berapakah panjang mistar 

tersebut? Berapakah skala terkecilnya? 

 Uji Kompetensi
1. Suatu hari Arman mengukur panjang meja dengan menggunakan 

penggaris yang mempunyai skala terkecil 1 mm. Berapakah nilai 

ketidakpastian  pengukuran yang dilakukan Arman? Bagaimana 

seharusnya Arman menuliskan hasil pengukurannya jika panjang 

meja 78,5 cm?

2. Budi melakukan  pengukuran kuat arus listrik sebanyak 10 kali. 

Ia mendapatkan data sebagai berikut: 2,9 A; 2,5 A; 2,6 A; 2,8 A; 

2,4 A; 2,5 A; 2,7 A; 2,8 A; 2,6 A dan 2,4 A. Bagaimana Budi harus 

melaporkan hasil pengukurannya?

3. Percobaan bandul matematis dapat digunakan untuk mencari nilai 

percepatan gravitasi. melalui rumus periode bandul sederhana 

yaitu: T = 2
l

g
π , dengan T dalam sekon, dan l dalam meter. Dari 

hasil percobaan diperoleh data sebagai berikut (lihat tabel). 

No l T

1 0,7 1,65

2 0,8 1,78

3 0,9 1,85

4 1,0 1,90

5 1,1 2,00

 Berapakah nilai g (percepatan gravitasi)? Bagaimana pula 

melaporkan hasil percobaannya?
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  Perhatikan Gambar 1.7. Mistar yang kalian miliki 

mem-punyai skala terkecil 1 mm sehingga nilai 

ketidakpastiannya (Δx) adalah 1
2

 × skala terkecil 

atau 0,5 mm atau 0,05 cm
  

  Misalkan kalian mengukur panjang buku dengan 

menggunakan mistar. Setelah diperhatikan, 

ternyata ujung buku berada pada angka 20,8 cm. Bagaimana kalian 

menuliskan hasil  pengukuran kalian? Hasil  pengukuran buku dengan 

mistar tersebut, dapat dituliskan:

   x =x
 
± x

   x =(20,80 ± 0,05) cm

b. Jangka sorong

   Untuk mengukur diameter suatu benda misalnya pensil, 

kelereng, gelas, botol, dan sebagainya, baik diameter dalam maupun 

diameter luar, serta untuk mengukur kedalaman suatu benda, kalian 

dapat mengunakan jangka sorong. Perhatikan gambar 1.8.

 Jangka sorong mempunyai dua bagian terpenting yaitu:

1) Rahang tetap, memiliki skala panjang yang disebut skala utama.

2) Rahang sorong, memiliki skala yang lebih teliti yang disebut skala 
nonius atau skala vernier. Skala nonius ini panjangnya 9 mm 

yang terbagi menjadi 10 skala, yang berarti skala terkecilnya 0,1 

mm. Perhatikan Gambar 1.9.

  Ketidakpastian dari jangka sorong adalah:

      Δx= 1
2

 × skala terkecil

            = 
1
2

 (0,1) = 0,05 mm = 0,005 cm

Mozaik

Tentara romawi kuno 

diajarkan untuk berbaris 

dengan irama dan 

langkah khusus. Mereka 

menghitung jumlah 

langkah perjalanan 

dari kota ke kota lain. 

Setiap seribu langkah 

mereka beristirahat dan 

menandainya dengan 

batu. Tanda-tanda ini 

selanjutnya menjadi  satuan 

standar untuk mengukur 

panjang. Bahasa latin untuk 

1000 adalah mil (mille). 1 

mil panjangnya kira-kira 

sama dengan 5.280 kaki

Wiese, Jim, 2004, hlm. 39
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Gambar 1.7 Alat ukur mistar mempunyai 

skala terkecil 1 mm. 

Gambar 1.8 Kegunaan jangka sorong untuk mengukur diameter dalam dan 

kedalaman botol.

do
k.
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Gambar 1.9 Jangka sorong 

dengan skala utama dan skala 

nonius mempunyai ketelitian 

sampai dengan 0,1 mm.
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Gambar 1.10 Hasil  pengukuran 

diameter gelas dengan menggunakan 

jangka sorong.

Gambar 1.11 Mikrometer sekrup 

terdiri dari skala utama dan skala 

putar dengan skala terkecil 0,01 mm. 

do
k.

 P
IM

Mengukur Panjang BendaEksperimen

A. Dasar Teori

   Alat ukur  besaran fisika memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Untuk mengukur  besaran 

panjang dapat digunakan mistar atau penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. 

Mistar atau penggaris digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Jangka sorong 

digunakan untuk mengukur diameter. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur ketebalan 

suatu benda. Alat untuk mengukur  besaran panjang tersebut memiliki tingkat ketelitian yang 

berbeda-beda. 

    Hasil  pengukuran dengan menggunakan jangka sorong dapat 

dibaca pada skala utama dan ditambah angka pada skala nonius 

yang dihitung dari 0 sampai dengan garis skala nonius yang 

berimpit dengan garis pada skala  utama. 

  Sebagai contoh, ketika kalian mengukur diameter dalam 

gelas, posisi skala utama dan skala nonius seperti pada gambar 

1.10. Dari gambar tersebut, skala utama menunjukkan angka 5,5 

cm. Skala nonius yang berimpit dengan skala utama menunjukkan 

angka 4, yang berarti nilainya 4 (0,1) mm = 0,4 mm atau 0,04 cm. 

Jadi, hasil pengukurannya adalah 5,5 cm + 0,04 cm = 5,54 cm. 

Hasil  pengukuran diameter gelas dituliskan (55,4 ± 0,05) mm.

c. Mikrometer sekrup

  Untuk mengukur ketebalan benda-benda yang relatif 

tipis, kalian harus menggunakan mikrometer sekrup. Seperti 

halnya jangka sorong, mikrometer sekrup juga terdiri dari skala 

utama dan skala nonius. Skala nonius pada mikrometer sekrup 

dapat berputar, sehingga sering disebut skala putar. Skala ini 

terdiri atas angka 0 sampai dengan 50. Satu putaran pada skala 

ini menyebabkan skala utama bergeser 0,5 mm. Satu skala 

mempunyai ukuran 0,01 mm yang juga merupakan skala terkecil 

dari mikrometer sekrup. 

 Nilai ketidakpastian mikrometer sekrup adalah:

      Δx = 1
2

 × skala terkecil

             = 
1
2

 × (0,01) = 0,005 mm = 0,0005 cm

   Bagaimana cara membaca hasil  pengukuran dengan mikrometer 

sekrup? Kita ambil contoh, jika skala utama menunjukkan angka 8,5 

mm, dan skala nonius menunjukkan angka 40 yang berarti nilainya 

0,01 × 40 = 0,40 mm, maka hasil pengukurannya adalah 8,5 mm + 

0,40 mm = 8,90 mm. Hasil  pengukuran ini bisa kalian tuliskan (8,90 

± 0,005) mm.

   Kalian ingin tahu lebih banyak tentang cara menggunakan 

mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup? Lakukanlah Eks-
perimen berikut.
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  B.  Tujuan Percobaan

 Setelah melakukan kegiatan ini kalian diharapkan dapat: 

1. Melakukan  pengukuran panjang dengan menggunakan berbagai alat ukur.

2. Menyelidiki ketelitian berbagai alat ukur panjang.

3. Melaporkan hasil pengukurannya dengan kaidah penulisan laporan yang benar.

C.  Alat dan Bahan

1. Buku    5. Mistar

2. Pensil    6. Jangka sorong

3. Kelereng   7. Mikrometer sekrup.

4. Botol 
 

  D.  Langkah Kerja

1. Ukurlah panjang buku dan pensil menggunakan mistar. Lakukanlah masing-masing satu 

kali  pengukuran.

2. Ukurlah tebal buku dan tebal kertas sampul buku dengan menggunakan jangka sorong 

dan mikrometer sekrup. Lakukanlah masing-masing 3 kali  pengukuran.

3. Ukurlah diameter dalam botol dan diameter luar, diameter pensil, dan diameter kelereng  

menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Lakukanlah masing-masing 3 kali 

 pengukuran.

E. Pembahasan

1. Mengapa ketika kalian mengukur panjang buku dan pensil tidak menggunakan jangka 

sorong dan mikrometer sekrup?

2. Mengapa kalian tidak menggunakan mistar untuk mengukur tebal sampul buku, 

diameter pensil, diameter botol, dan diameter kelereng?

3. Alat manakah yang mempunyai ketelitian paling baik? Apa alasan kalian?

4. Kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari hasil percobaan ini?

    Tulislah laporan kalian sesuai aturan penulisan laporan yang baik dan benar. Kumpul-

kan hasilnya kepada guru kalian.

2. Pengukuran dan Alat Ukur Massa

 Untuk mengukur massa benda, kita dapat menggunakan timbangan. 

Timbangan dalam fisika sering disebut neraca. Ada beberapa macam 

neraca, antara lain neraca pegas, neraca sama lengan, neraca O Hauss atau 

neraca tiga lengan, neraca lengan gantung, dan neraca duduk.

a. Neraca Pegas

   Neraca pegas sering disebut dinamometer berfungsi untuk 

mengukur massa dan atau berat benda. Neraca ini mempunyai dua 

skala, yaitu skala N (newton) untuk mengukur berat benda dan skala 

g (gram) untuk mengukur massa benda. Perhatikan gambar 1.12.

   Sebelum menggunakan neraca pegas kalian harus menentukan 

posisi angka 0 terlebih dahulu dengan memutar sekrup yang ada di 

atasnya, baru kemudian menggantungkan benda pada pengait. 

Gambar 1.12 Neraca pegas 

dapat digunakan untuk 

mengukur massa benda 

sekaligus berat benda.
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b. Neraca Sama Lengan

   Neraca sama lengan biasa digunakan untuk menimbang emas. 

Neraca ini mempunyai dua piringan. Satu piringan sebagai tempat 

beban dan satu piringan lagi sebagai tempat anak timbangan. Dalam 

keadaan seimbang berat beban sama dengan berat anak timbangan. 

Perhatikan gambar 1.13. 

c. Neraca O Hauss

   Neraca O Hauss terdiri dari tiga lengan, sehingga sering disebut 

juga  neraca tiga lengan. Neraca ini mempunyai tiga buah lengan, 

yaitu lengan pertama yang berskala ratusan gram, lengan kedua yang 

berskala puluhan gram, dan lengan ketiga yang berskala  satuan gram. 

Neraca ini mempunyai ketelitian sampai dengan 0,1 gram. 

   Kalian ingin tahu lebih banyak tentang penggunaan neraca pegas, 

neraca sama lengan, dan neraca O Hauss? Lakukanlah Eksperimen 

berikut.

Gambar 1.13 Neraca sama 

lengan biasa digunakan 

untuk menimbang berat 

emas.

Gambar 1.14 Neraca O Hauss 

sering digunakan untuk mengukur 

massa benda di laboratorium.

do
k.

 P
IM

Mengukur Massa BendaEksperimen

A. Dasar Teori

   Untuk mengukur massa suatu benda dapat menggunakan beberapa alat yang dalam 

fisika disebut dengan neraca. Neraca yang sering dipakai pada percobaan fisika adalah 

neraca pegas, neraca sama lengan, dan neraca O Hauss. Masing-masing neraca mempunyai 

karakteristik yang berbeda-beda dan juga mempunyai tingkat ketelitian yang berbeda-beda 

pula. 

B. Tujuan Percobaan 

 Setelah melakukan kegiatan ini, kalian diharapkan dapat: 

1. Menggunakan alat ukur massa dengan benar. 

2. Mengetahui tingkat ketelitian alat yang digunakan.

3. Melaporkan hasil  pengukuran dengan kaidah penulisan laporan yang baik dan benar.

C. Alat dan Bahan 

1. Neraca pegas

2. Neraca sama lengan

3. Neraca OHauss atau neraca tiga lengan

4. Anak timbangan dari 0,1 gram sampai 1 kg

5. Uang logam lima ratusan 10 buah 

6. Batu yang agak besar 10 buah. 

D. Langkah Kerja

1. Ukurlah massa 5 buah uang logam menggunakan neraca pegas, neraca sama lengan 

dan neraca O Hauss. Lakukanlah masing-masing 3 kali  pengukuran.
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3. Pengukuran dan Alat Ukur Waktu.

 Alat untuk mengukur waktu sering kalian jumpai dalam kehidupan 

sehari-hari. Bisakah kalian menyebutkan dan menggunakannya? Pada 

zaman dahulu, sebelum ditemukan jam, orang menentukan waktu dengan 

melihat bayangan dari benda. Sekarang, alat untuk mengukur waktu dapat 

kita jumpai dengan mudah, antara lain jam tangan atau arloji, stop wacth, 

dan pengukur waktu digital.

 Untuk mengetahui kompetensi yang kalian miliki setelah mempelajari 

materi di depan, kerjakan Uji Kompetensi berikut.

2. Ulangilah langkah nomor 1 dengan menambahkan 5 buah uang logam sisa.

3. Ulangilah langkah nomor 1 dan 2 untuk mengukur massa batu.

E. Pembahasan 

1. Mengapa ketika kalian melakukan langkah nomor 1 dan 2 dengan menggunakan 

neraca pegas, hasilnya tidak dapat dilihat? Jelaskan.

2. Adakah perbedaan hasil dari langkah nomor 1 sampai 3 dengan menggunakan ketiga 

alat tersebut? Apakah perbedaannya?

3. Dari ketiga alat yang kalian gunakan, manakah yang mempunyai tingkat ketelitian 

tertinggi?

4. Apa yang dapat kalian simpulan dari percobaan ini?

   Buatlah laporan hasil percobaan kalian dengan memperhatikan kaidah penulisan 

laporan yang baik dan benar, dan kumpulkan kepada guru kalian.

Gambar 1.15 Pelbagai alat yang digunakan untuk ukur waktu.
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 John Harrison (1693-1776) 

adalah anak seorang 

tukang kayu. Sebelum 

berusia 20 tahun,ia 

membuat jam bandul 

pertama yang dibuat dari 

kayu. Bersama adiknya, 

James, pada tahun 1720-an 

ia membuat jam menara 

untuk taman Brocklesby, 

Inggris yang hingga kini 

masih berjalan baik. Jam 

tersebut memenangkan 

hadiah sebesar 20.000 

pounsterling pada tahun 

1762.

Mary & John Gribbin, 2000, hlm. 19

 Uji Kompetensi
1. Ketika Budi mengukur diameter sebuah botol, ia melihat skala 

utama menunjuk angka 4,1 dan skala nonius yang berimpit 

dengan skala utama menunjuk angka 5. Berapakah hasil 

 pengukuran Budi?

2. Arman mengukur diameter 

kelereng. Hasil  pengukuran 

tersebut terlihat pada gam-

bar berikut. Berapakah hasil 

 pengukuran tersebut?
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1.  Besaran dalam fisika dapat dibedakan 

menjadi  besaran pokok dan  besaran 

turunan. 

a. Besaran pokok adalah  besaran yang 

tidak tergantung dengan  besaran-

 besaran yang lain. 

b. Besaran turunan adalah  besaran yang 

tersusun dari beberapa  besaran pokok. 

2.  Dimensi adalah cara suatu  besaran tersusun 

atas  besaran- besaran pokok.

3.  Pengukuran adalah membandingkan suatu 

 besaran dengan sesuatu yang ditetapkan 

sebagai patokan ( satuan).

4.  Kesalahan  pengukuran ada tiga macam 

yaitu: 

a. kesalahan umum yang disebabkan oleh 

pengamat.

b. kesalahan sistematis yang disebabkan 

oleh keadaan alat yang digunakan.

c. kesalahan acak yang disebabkan oleh 

faktor lingkungan.

5.  Ketidakpastian pada  pengukuran tunggal 

dapat dirumuskan sebagai:

 Δx = 
1

2
 skala terkecil

6.  Ketidakpastian dalam  pengukuran berulang 

dapat dinyatakan sebagai simpangan 

Inti Sari

3. Ketika Susi mengukur ketebalan sebuah buku dengan mikrometer 

sekrup, ia melihat skala utama menunjuk angka 21 dan skala 

nonius yang berimpit dengan skala utama menunjuk angka 13, 

berapakah hasil  pengukuran Susi? 

4.  Abdullah ingin mengukur ketebalan uang logam yang 

dimilikinya. Hasil pengukurannya dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

 Berapakah hasil  pengukuran tersebut? 

5.  Pada suatu perlombaan lari jarak pendek, Ari menempati urutan 

pertama dengan waktu lari tampak pada gambar berikut. 

Berapakah waktu lari Ari?



Besaran dan Satuan 27

Telaah Istilah

Angka penting Semua angka yang diperoleh dari 

hasil  pengukuran

Besaran Sesuatu yang dapat diukur dan mempu-

nyai  satuan

CGS Suatu sistem  satuan internasional yang 

didasarkan pada  satuan centi, gram, dan sekon

Dimensi Cara suatu  besaran tersusun atas 

 besaran- besaran pokok

Mikrometer Sekrup alat untuk mengukur kete-

balan suatu bahan

MKS Suatu sistem  satuan internasional yang 

didasarkan pada  satuan meter, kilogram, dan 

sekon

Pengukuran Kegiatan membandingkan sesuatu 

yang dapat diukur ( besaran) dengan sesuatu yang 

ditetapkan sebagai patokan ( satuan)

Satuan Ukuran dari suatu  besaran

S I Suatu sistem  satuan internasional yang didasar-

kan kepada keputusan Conference Generale Poids 

et Measure

baku (s
y
) dari nilai rata-rata yang dirumuskan 

sebagai:   

  s
y 
 = 

1

1

2 2

N

n x x

N

i i−
−
∑∑ ( )

7.  Alat ukur panjang antara lain mistar, jangka 

sorong, dan mikrometer sekrup.

8.  Alat ukur massa benda antara lain neraca 

pegas, neraca sama lengan, dan neraca O 

Hauss atau neraca tiga lengan.

9.  Alat ukur waktu antara lain jam atau arloji, stop 

wacth, dan pengukur waktu digital.

Ulangan Harian

 A Pilihlah jawaban yang paling tepat.

1. Dari kelompok  besaran di bawah ini, yang 

merupakan kelompok  besaran pokok yaitu  

. . . .

a. panjang, waktu, daya, massa

b. luas, jumlah zat, kuat arus listrik

c. jumlah zat, kuat arus listrik, massa

d. massa, tekanan, jumlah zat

e. kuat arus listrik, tegangan, kecepatan

2. Dari kelompok  satuan di bawah ini, yang 

merupakan  kelompok  satuan dari  besaran 

pokok dalam SI yaitu . . . .

a. joule, newton, meter, sekon

b. watt, kandela, volt, gram

c. volt, meter/sekon, joule, ampere

d. meter, ampere, kandela, sekon

e. kandela, ampere, sekon , newton 

3. Dari kelompok  besaran di bawah ini, yang 

merupakan kelompok  besaran turunan 

adalah . . . .

a. panjang, waktu, daya, massa

b. luas, jumlah zat, kuat arus listrik

c. jumlah zat, kuat arus listrik, massa

d. berat, tekanan, gaya

e. kuat arus listrik, tegangan, kecepatan

4. Gaya didefinisikan dengan hasil kali 

percepatan dengan massa, maka  dimensi 

gaya adalah . . . .

 a. [M][L][T]-2  

 b. [M][L][   

 c. [M][L][T]-1

 d.  [M][L]-1 [T]

 e.  [M][L]2 [T]-1

5. Muatan listrik dirumuskan sebagai hasil 

kali antara kuat arus listrik dengan waktu. 
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Dimensi dari muatan listrik adalah . . . .

 a. [ ][T]   d. [T][L]

 b. [ ][T]-1   e.  [ ][T]-2

 c. [ ][L]

6. Pada  pengukuran panjang suatu benda 

diperoleh hasil 0,1004 m. Banyaknya 

angka penting dari hasil  pengukuran 

adalah . . . .

 a. 3    d. 2

 b. 5    e. 6

 c. 4 

7. Seorang siswa membawa dua buah buku. 

Setelah ditimbang, massa buku pertama 

sama dengan massa buku kedua sebesar 

0,456 kg dan massa buku ketiga sebesar 

0,87 kg. Massa buku yang dibawa siswa 

tersebut adalah . . . kg.

 a. 1,7820   d.  1,8

 b. 1,782   e.   1,7

 c. 1,78

8. Tomo mempunyai empat buah bola. Massa 

dari setiap bola adalah 0,362 kg; 0,436 g; 

0,25 g; dan 0,50 g. Massa rata rata keempat 

bola tomo adalah . . . kg

 a. 0,43    

 b. 0,42    

 c. 0,41 

 d.  0,39

 e.  0,37

9. Pengukuran panjang sebuah pencil dengan 

mistar ditunjukkan pada gambar berikut.

 

 Berdasarkan gambar tersebut jika ditulis-

kan dengan nilai ketidakpastiannya maka 

panjang pencil adalah . . . cm.

 a. 17,6 ± 0,05  

 b. 17,6 ± 0,005   

 c. 17,5 ± 0,005

 d. 17,5 ± 0,05

 e. 17,5 ± 0,5

10. Pengukuran diameter sebuah peluru den-

gan jangka sorong ditunjukkan pada gam-

bar berikut.

 

 Berdasarkan gambar tersebut, jika 

dituliskan dengan nilai ketidakpastiannya, 

diameter peluru adalah . . . mm.

 a. 3,9 ± 0,05  d. 4,1 ± 0,05

 b. 3,9 ± 0,005  e. 4,1 ± 0,005

 c. 4,0 ± 0,5

11. Pengukuran tebal satu lembar kertas karton 

dengan mikrometer sekrup ditunjukkan 

pada gambar berikut.

 

 Berdasarkan gambar tersebut, jika ditulis-

kan dengan nilai ketidakpastiannya, tebal 

kertas karton tersebut adalah . . . mm.

 a.  1,50 ± 0,005  d.   1,54 ± 0,005

 b.  1,50 ± 0,05  e.    1,54 ± 0,05

 c.  1,50 ± 0,5

12. Mikrometerskrup dapat mengukur ketebalan 

suatu benda dengan ketelitian . . . .

 a. 0,005 mm  d.  0,05 cm

 b. 0,05 mm   e.  0,5 cm

 c. 0,005 cm
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13. Pengukuran massa benda dengan neraca tiga 

lengan atau neraca O Hauss, ditunjukkan 

pada gambar berikut.

  

 Berdasarkan gambar tersebut, maka massa 

benda adalah . . . gram.

 a. 240,5   

 b.   340,6   

 c.    440,5

 d.   540,5

 e.    550,7

14. Pada waktu praktikum fisika, Andi 

mengukur massa benda sebanyak 5 kali. 

Hasil  pengukuran Andi adalah 334,7 g; 

334,9 g; 334,2 g; 333,9 g; 334,7 g. Dalam 

laporan, massa benda harus dituliskan . . . .

 a. (334,48 ± 0,16) g

 b.   (334,48 ± 0,18) g    

 c. (334,5 ± 0,16) g

 d. (334,5 ± 0,18) g   

 e. (335,48 ±  0,25) g

15. Jarak rata-rata bumi ke bulan adalah 

348.000.000 m. Jika dituliskan dengan 

notasi ilmiah, jarak bumi ke bulan adalah 

. . . m.

 a.   34,8 × 108   

 b.   34,8 × 106  

 c.   3,48 × 109

 d.  3,48 × 108

 e.  3,48 × 107

 B Jawablah soal-soal berikut dengan benar.

1. Apakah yang dimaksud  besaran pokok dan 

 besaran turunan?

2. Apakah yang menjadi  satuan standar dari 

setiap  besaran pokok?

3. Dengan mencari dari pelbagai buku fisika, 

tentukan  dimensi dari daya, muatan listrik, 

viskositas (kekentalan), dan medan listrik.

4. Tuliskan dengan notasi ilmiah hasil  pengu-

kuran berikut.

a. Jarak 1 tahun cahaya adalah 

9.460.000.000.000.000 m.   

b. Tetapan Wien adalah 0,0028978 mK.

c. Cepat rambat bunyi pada emas adalah 

2.030 m/s.

d. Tegangan permukaan bensin adalah 

0,0250 N/m.

5. Lengkapilah titik-titik di bawah ini.

a. 1 km = . . . hm = . . . dam = . . . m =  . . . 

dm =  . . . cm = . . . mm =  . . . μm.

b. 1 F = . . .  μF =  . . . pF.

c. 1 kA =  . . .  mA =  . . . μA.

d. 1 km/jam =  . . . m/jam = . . . m/s.

e. 1cm2 =  . . . dm2 =  . . . m2 =  . . . 

km2.

f. 1 liter = 1 dm3 =  . . . cm3 = . . . mm3 

=  . . . m3.

6. Nyatakan dalam  satuan pokok dan tentu-

kan  dimensi dari hasil operasi berikut.

a. F = ma.

b. E
I

R
= 2

 (J = intensitas cahaya, R = 

jari-jari bola).

c. R
V
i

=   (V = beda potensial, I= kuat 

arus, R = hambatan).

7. Periode gerak harmonik dapat dicari 

dari rumus T
m
k

= 2π  dengan k adalah 

konstanta pegas.  Tentukanlah  dimensi k.

8. Tentukanlah banyaknya angka penting 

dari data-data di bawah ini.

a. Aminah membeli cincin 2,36 g.

b. Tebal sebuah plat 0,00123 cm.
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c. Pelari mencapai finish dengan catatan 

waktu 10,0005 s.

d. Massa bulan adalah 7,36 × 1022 kg.

e. Momen magnet elektron 9,28 × 10-24 

J/T.

9. Hitunglah dengan menggunakan aturan 

angka penting.

a. Luas lingkaran yang berjari-jari 4,5 

cm.

b. Volume balok yang berukuran 3,14 

dm × 0,369  dm × 3,6 dm.

c. Keliling persegi panjang yang mem-

punyai panjang 24,567 cm dan lebar 

18,54 cm.

d. Panjang sisi miring segitiga siku-siku 

yang sisi-sisinya 4,56 cm dan 6,3 cm.

e. Hambatan rangkaian jika diketahui 

beda potensial 10,32 volt dan arus 

0,26 ampere. ( R
V
T

= )

f. Jumlah partikel dalam 3 mol HCl. 

(jumlah 1 mol zat adalah 6,023 × 

1023).  

10. Arman mengukur massa sebuah batu 

sebanyak 10 kali. Hasil  pengukuran adalah 

23,3 g; 22,5 g; 23,6 g; 22,9 g; 24,1 g; 22,7 

g; 23,5 g; 24,2 g; 22,8 g; 22,9 g. Bagaimana 

Arman harus melaporkan hasil  pengukuran 

massa batu? Ingat, tuliskan dengan nilai 

ketidakpastian pengukurannya.


