
 

 

Standar Kompetensi 
1. Menerapkan Konsep besaran fisika dan pengukurannya 

 
Kompetensi Dasar 

1.1. Mengukur besaran fisika (massa, panjang dan waktu) 
1.2. Menganalisis besaran  -  besaran fisika serta  satuannya 
1.3. Menganalisis data hasil percobaan 
 

Berbagai Macam Alat Ukur dalam Kehidupan Sehari - hari 
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A. Besaran dan Satuan 

Besaran didefinisikan dengan dua cara, yaitu definisi besaran secara umum 
dan secara fisika. Definisi besaran secara umum adalah segala sesuatu yang 
dapat diukur, misalnya warna, indah, cantik, panjang, luas, volume dan lain-
lain. 
Definisi Besaran secara fisika adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan 
dinyatakan dengan angka eksak, misalnya panjang, luas, volume, dan 
kecepatan sedangkan warna, indah, cantik bukan termasuk besaran secara 
fisika karena ketiganya tidak dapat dinyatakan dengan angka eksak. 
Besaran fisika dibagi menjadi dua macam yaitu besaran pokok dan besaran 
turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan 
terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. 

Tabel 1.1. Besaran Pokok, Besaran Tambahan dan Besaran Terjabar/Turunan 

 
 
 
B. Dimensi 

Dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran – 
besaran pokok. Dimensi besaran pokok dinyakatan dengan lambang huruf 
tertentu (ditulis dalam huruf besar) . 
 
Dimensi besaran Q dituliskan sbb: 

Q= Lα Mβ Tγ Iδ θε Nζ Jη 
dalam hal ini: 
- L, M, T, I, θ, N, J : dimensi dari besaran dasar dalam SI (panjang, massa, 

waktu, arus listrik, temperatur termodinamika, jumlah zat, dan intensitas 
penyinaran). 

-  α, β, γ, δ, ε, ζ, dan η : pangkat dari demensi (dimensional exponents) 
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Manfaat Analisis Dimensi : 
- Dapat digunakan untuk membuktikan dua besaran fisika setara atau tidak. 
- Dapat digunakan untuk menentukan benar atau tidaknya suatu persamaan 
- Dapat digunakan untuk menurunkan persamaan suatu besaran jika 

kesebandingan besaran fisikan tersebut dengan besaran – besaran fisika 
lainnya diketahui. 

 
C. Perbandingan Sistem Satuan di Dunia 

 
 

D. Pengukuran 

Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan 

besaran lain sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. 

Pengukuran ada dua macam yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak 

langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran yang dilakukan dengan 

cara langsung mengukur benda yang bersangkutan dan memperoleh hasilnya, 

seperti mengukur panjang dengan penggaris, massa dengan neraca, suhu 

dengan termometer dan sebagainya. Sedangkan, pengukuran tak langsung 

adalah dengan menggunakan rumus, seperti mengukur luas lingkaran, luas 

persegi panjang dan sebagainya. 

E. Alat Ukur 
1. Alat Ukur Panjang 

Ada tiga alat ukur panjang yang umum digunakan, mistar, jangka sorong, 

dan mikrometer sekrup untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini.  
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 (a) (b) (c) 

Gambar 1.(a). Macam-macam penggaris plastik, (b) Penggaris tukang kayu 2 meter, (c) Penggaris pita  
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 (a)    (b) Gambar 3. Mikrometer sekrup  Gambar 2. (a). Jangka sorong analog, (b). Jangka sosong digital.
 
 

1.a. Jangka Sorong 

 
Gambar 4. Bagian – bagian dari Jangka Sorong 

 
Cara Pembacaan Skala pada jangka Sorong. 

 



 
 

 
 

Hasil pengukuran dari sebuah jangka sorong dapat ditentukan dengan cara 

membaca penunjukan angka nol pada skala nonius terhadap skala utama dan 

skala nonius yang keberapa yang tepat berimpit atau segaris dengan skala 

utama. 
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Pada gambar di samping, penunjukan nol skala nonius berada antara 3,1 cm dan 

3,2 cm, atau 3,1 cm lebih. Sedangkan skala nonius yang tepat berimpit atau 

segaris dengan salah satu skala utama adalah skala ke – 8, maka hasil 

pengukurannya adalah : 3,10 cm + (8 x 0,005) cm = 3,140 cm 

 
 
 
 
 



1.b. Mikrometer  
 

 
Gambar 5. Bagian – bagian dari Mikrometer 

 
Cara Pembacaan Skala pada Mikrometer 

 
 

Terbaca = 5,5 + 0,28 + 0,003 = 5,783 mm. 
 

 
 
F. Menyatakan Hasil Pengukuran 

Dalam kegiatan Pengukuran suatu besaran tidaklah mungkin didapatkan hasil 
yang sempurna. Selalu ada kesalahan, baik yang disebabkan oleh pengukur 
atau alat ukurnya. Dengan kata lain kita tidak mungkin memperoleh nilai 
benar x0, melainkan selalu terdapat ketidakpastian Δ x.  Hasil pengukuran 
suatu besaran dituliskan dalam bentuk : 
 

x  =  x0  ±  Δ x 
 

dengan x adalah nilai pendekatan terhadap nilai benar x0 dan Δ x adalah 
ketidakpastian. 
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1). Pengukuran Tunggal 
Pengukuran yang dilakukan satu kali saja. Nilai ketidakpastian dari 
pengukuran tunggal adalah ½ skala terkecil dari skala alat ukur yang 
dipakai.  
Contoh : Untuk pengukuran menggunakan alat ukur MISTAR, skala terkecil 

pada mistar (penggaris) adalah 1 mm, maka ketidakpastiannya = 
0,5 mm atau 0,05 cm. 

 

 

Dari hasil pengukuran balok 
disamping diketahui bahwa 
panjang balok adalah 3,20 cm, 
sehingga hasil pengukuran 
terbaiknya adalah : 
 

X = (3,20 ± 0,05) cm 

 
Pengukuran dengan jangka sorong : 
 

Dari gambar disamping : 
SU = 47 mm ; SN = 6 x 0,05 = 0,30 mm 
Hasil = 47,30 mm 
Skala terkecil dalam jangka sorong 
adalah angka ketelitian jangka sorong. 
Dalam gambar adalah 0,05 mm. Jadi ½ 
skala terkecilnya adalah = 0,025 mm (3 
angka di belakang koma). Maka hasil 
pengukuran terbaiknya : 

X = (47,300  ± 0,025) mm  
 

2) Pengukuran Berulang 
Pengukuran tunggal relatif tidak teliti hasil pengukurannya. Untuk 
meningkatkan ketelitian pengukuran dan mendapatkan hasil terbaik, maka 
hendaknya kegiatan pengukuran suatu besaran dilakukan secara berulang, 
misalnya 5 kali atau 10 kali. Nilai benar x0 dapat didekati dengan nilai 

rata – rata x .  

     Hasil pengukuran terbaik dinyatakan :           x = x  ± Δ x 
 

N
x

N
xxxx in ∑=

+++
=

...21  

 
x1 , x2, x3, ....., xn disebut sampel. N adalah banyaknya pengukuran. 
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Δ x disebut simpangan baku nilai rata – rata sampel (sx) 
 

( )
1

1 22

−
−

= ∑ ∑
N

xxN
N

s ii
x  

Ketidakpastian Relatif =     %100x
x
xΔ

 

Tingkat Ketelitian   = 100 % - KR 

Ketentuan : 

- Ketidakpastian relatif sekitar 10 %, hasil ditulis dalam 2 angka 
- Ketidakpastian relatif sekitar 1 %, hasil ditulis dalam 3 angka 
- Ketidakpastian relatif sekitar 0,1 % hasil ditulis dalam 4 angka 

 
Contoh : 

 
 

 Ketidak pastian Relatifnya = =%100
386,14
091,0 x   0,63% 

 
Tingkat Ketelitian  =   100 % - 0,63% = 99,37 % 

 
   
  Hasil Pengukuran terbaiknya adalah : 
 

L =  (14,4 ±   0,1) cm 
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F. Angka Penting 
“ Semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran disebut ANGKA PENTING, 
terdiri atas angka-angka pasti dan angka-angka terakhir yang ditaksir ( Angka 
taksiran ).  
Hasil pengukuran dalam fisika tidak pernah eksak, selalu terjadi kesalahan 
pada waktu mengukurnya. Kesalahan ini dapat diperkecil dengan 
menggunakan alat ukur yang lebih teliti.  

Aturan Angka Penting 
 1. Semua angka yang bukan nol adalah angka penting.  

    Contoh : 14,256 ( 5 angka penting ). 
2. Semua angka nol yang terletak di antara angka-angka bukan nol adalah 

angka penting. Contoh : 7000,2003 ( 9 angka penting ).  
3. Semua angka nol yang terletak di belakang angka bukan nol yang terakhir, 

tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting.  
Contoh : 70000, ( 5 angka penting).  

4. Angka nol yang terletak di belakang angka bukan nol yang terakhir dan di 
belakang tanda desimal adalah angka penting.  
Contoh : 23,50000 ( 7 angka penting ).  

5. Angka nol yang terletak di belakang angka bukan nol yang terakhir dan 
tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting.  
Contoh : 3500000 ( 2 angka penting ).  

6. Angka nol yang terletak di depan angka bukan nol yang pertama adalah 
angka tidak penting.  
Contoh : 0,0000352 ( 3 angka penting ).  

 
Ketentuan - Ketentuan Pada Operasi Angka Penting :  
1. Hasil operasi penjumlahan dan pengurangan dengan angka-angka penting 

hanya boleh terdapat SATU ANGKA TAKSIRAN saja.  
Contoh :  2,34 angka 4 taksiran  

0,345 + angka 5 taksiran  
2,685 angka 8 dan 5 ( dua angka terakhir ) taksiran.  

maka ditulis : 2,69  
( Untuk penambahan/pengurangan perhatikan angka dibelakang koma 
yang paling sedikit).  
 
 

13,46 angka 6 taksiran  
2,2347 - angka 7 taksiran  
11,2253 angka 2, 5 dan 3 ( tiga angka terakhir ) taksiran  

maka ditulis : 11,23  

2. Angka penting pada hasil perkalian dan pembagian, sama banyaknya 
dengan angka penting yang paling sedikit.  
Contoh :  8,141 ( empat angka penting )  

0,22 x ( dua angka penting )  
1,79102  

Penulisannya : 1,79102 ditulis 1,8 ( dua angka penting )  
 
 



1,432 ( empat angka penting )  
2,68 : ( tiga angka penting )  
0,53432  

Penulisannya : 0,53432 di tulis 0,534 ( tiga angka penting )  

3. Untuk angka 5 atau lebih dibulatkan ke atas, sedangkan angka kurang dari 
5 dihilangkan.  

 
G. Notasi Ilmiah 

Untuk mempermudah penulisan bilangan-bilangan yang besar dan kecil 
digunakan Notasi Ilmiah atau Cara Baku.  

p . 10 
n
 

dimana :  1, p, 10 ( angka-angka penting )  

10
n 
disebut orde  

n bilangan bulat positif atau negatif  

contoh :  - Massa bumi = 5,98 . 10 
24 

 

- Massa elektron = 9,1 . 10 
-31 

 

- 0,00000435 = 4,35 . 10 
-6 

 

- 345000000 = 3,45 . 10 
8 
 

 
Usually all small measurements are expressed by using the prefixes - deci, centi, 
milli, etc. with the units. 
  
For large measurements, we use deca, hecto, kilo etc. as prefixes with the 
units. The symbol and meaning of each prefix is given below. 
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MELAKUKAN PENGUKURAN 

Tujuan  
Melakukan pengukuran Tunggal pada besaran panjang dengan mistar, Jangka 
Sorong dan Mikrometer sekrup dan melaporkan hasilnya. 

Alat dan Bahan 
Mistar, Jangka Sorong, Mikrometer, Buku Fisika, sebuah pensil baru, sebuah 
kelereng, selembar karton dan seutas kawat. 

Langkah Kerja 
1. Ukurlah panjang pensil baru dengan mistar satu kali saja. Laporkan hasil 

pengukuran anda. 
2. Ukurlah tebal buku fisika anda satu kali saja berturut – turut dengan 

mistar, jangka sorong dan mikrometer sekrup. Laporkan hasil pengukuran 
anda. 

3. Ukur diameter kelereng satu kali saja berturut – turut dengan mistar, 
jangka sorong dan mikrometer sekrup. Laporkan hasil pengukuran anda. 

4. Ukur tebal karton dengan mikrometer sekrup satu kali saja dan laporkan 
hasil pengukuran anda. 

5. Ukur diameter kawat satu kali saja dengan mikrometer sekrup. Laporkan 
hasil pengukuran anda. 

Catatan : 
Setiap laporan hasil pengukuran harus lengkap dengan ketidakpastiannya. 
 
Pertanyaan dan Kesimpulan 

1. Pada langkah (2) dan (3) alat ukur manakah yang memberikan hasil 
pengukuran paling teliti ? Sebutkan alasan dari jawaban anda! 

2. Mengapa anda tidak menggunakan jangka sorong untuk mengukur 
diameter kawat ? 

3. a. Tepatkah hasil pengukurannya jika panjang pensil baru hanya anda ukur 
1 kali saja ? Sebutkan alasan dari jawaban anda! 

b. Tepatkah hasil pengukurannya jika diameter kelereng hanya anda ukur 
satu kali saja ? Sebutkan alasan dari jawaban anda! 

 
LATIHAN SOAL  

1. Sebutkanlah alat-alat ukur yang kamu ketahui dan carilah kegunaan serta 
batas ketelitiaan pengukuran ( jika ada ).  

 
2. Carilah Dimensinya :  

 a. Kecepatan ( v = jarak tiap satuan waktu )  
 b. Percepatan ( a = kecepatan tiap satuan waktu )  
 c. Gaya ( F = massa x percepatan )  
 d. Usaha ( W = Gaya x jarak perpindahan )  
 e. Daya ( P = Usaha tiap satuan luas )  
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 f. Tekanan ( P = Gaya tiap satuan luas )  
 g. Momen Inersia ( I = massa x jarak kuadrat )  
 h. Impuls ( Impuls = gaya x waktu )  
 i. Momentum ( M = Massa x kecepatan )  

 j. Energi kinetik ( Ek = 1/2 m v
2 
)  

 k. Energi Potensial ( Ep = m g h )   
 l. Percepatan grafitasi ( g = Gaya berat : massa )  
 m. Jika diketahui bahwa :  P.V = n R . T 

P = tekanan; V = volume; n menyatakan jumlah mol;  

T = suhu dalam Kelvin ( 
0
K ); R = tetapan gas  

Carilah : Dimensi R  
 

3. Sebutkan berapa banyak angka-angka penting pada angka-angka di bawah ini.  
 a. 2,7001  
 b. 0,0231  
 c. 1,200  

 d. 2,9  
 e. 150,27  
 f. 2500,0  

 g. 0,00005  

 h. 2,3.10
-7 

 
 i. 200000,3  

 
4. Rubahlah satuan-satuan di bawah ini, ditulis dalam bentuk baku.  

 a. 27,5 m
3 
= ...................................... cm

3 
 

 b. 0,5.10
-4 

kg = ...................................... mg  
 c. 10 m/det = ...................................... km/jam  
 d. 72 km/jam = ...................................... m/det  

e. 2,7 newton = ...................................... dyne  
 f. 5,8 joule = ...................................... erg  

 g. 0,2.10
-2 

g/cm
3 
= ...................................... kg/m

3 
 

 h. 3.10
5 
kg/m

3 
= ...................................... g/cm

3 
 

 i. 2,5.10
3 
N/m

2 
= ...................................... dyne/cm

2 
 

 j. 7,9 dyne/cm
3 
= ...................................... N/m

3 
 

5. Bulatkan dalam dua angka penting.  
 a. 9,8546  
 b. 0,000749  
 c. 6,3336  
 d. 78,98654  

 
6. Hitunglah dengan penulisan angka penting.  

 a. 2,731 + 8,65 = ……………………………………………………………………………… 
 b. 567,4 - 387,67 =  …………………………………………………………………………. 
 c. 32,6 + 43,76 - 32,456 = .................................................. 
 d. 43,54 : 2,3 = ……………………………………………………………………………….. 
 e. 2,731 x 0,52 = ……………………………………………………………………………… 
 f. 21,2 x 2,537 = …………………………………………………………………………….. 
 g. 57800 : 1133 = ……………………………………………………………………………. 
 h. 4,876 + 435,5467 + 43,5 = ………………………………………………………….. 
 i. 3,4 + 435,5467 + 43,5 = ……………………………………………………………….  
 j. 1,32 x 1,235 + 6,77 = …………………………………………………………………… 
 


