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I. PENDAHULUAN 

A. Diskripsi 

Assalamu’alaikum wr. Wb, senang sekali 

bisa berjumpa dengan kalian meski hanya 

lewat modul ini. Anda pasti memiliki rasa 

ingin tahu. Perasaan ingin tahu inilah yang 

mendorong manusia untuk menemukan 

jawaban atas keingintahuannya  dengan 

melakukan pengukuran atau penelitian 

fenomena alam yang dilihat. Sains adalah 

hasil pemikiran manusia untuk menjawab 

gejala-gejala alam yang dilihatnya.  

Sains  merupakan salah satu cabang ilmu 

pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala alam yang terjadi. 

Mempelajari sains berarti mempelajari cara memecahkan masalah dari gejala-

gejala alam yang dialami manusia.  

Salah satu cabang sains adalah Fisika yaitu ilmu yang mempelajari 

gejala fisik yang terjadi pada alam beserta perubahan – perubahan fisiknya. 

Ilmu Fisika mempunyai komponen-komponen atau besaran – besaran fisis yang 

dipakai untuk menyatakan hukum-hukum fisika, semisal panjang , massa, 

waktu, kecepatan  dan lain-lain. Besaran – besarann diatas dalam kehidupan 

sehari – hari akrab dan sering kita pakai untuk menyatakan sesuatu. Semisal 

saat membeli buah kita menyebutkan besaran berat atau massa bauh yang kita 

beli. Tukang kuli panggul misalnya, mengapa menggunakan bidang miring 

untuk menaikkan  barang ke atas truk, mengapa tidak langsung menaikkan 

barang dari bawah diangkat keatas truk ?. Mereka mengetahui jika 

menggunakan bidang miring akan lebih ringan beban yang dipanggulnya 

dibanding dengan menaikan  secara langsung dari bawah ke atas truk. 

Mempelajari Fisika berarti belajar mengatasi dan membantu 

menyelesaian atau meringankan pekerjaan manusia, sehingga penting bagi kita 

untuk mempelajari Fisika. Disamping itu Fisika mempunyai keterkaitan dengan 
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ilmu – ilmu yang  lain atau pekerjaan yang tidak berhubunga langsung dengan 

ilmu fisika. Seorang pilot harus bisa membaca alat ukur kelajuan pesawat 

terbang supaya bisa menentukan pada kelajuan berapa pesawat akan lending 

agar tidak keluar  dari ladasan. Seorang arsitek harus tahu dan bisa membaca 

tingkat kelemModulan udara atau cauca supaya bisa menentukan bentuk dan 

jenis bahan rumah yang cocok dengan kelemModulan dan cuaca  ditempat 

tersebut dan masih banyak contoh yang lain. Untuk itu diperlukan pengetahuan 

yang benar tentang besaran – besaran fisis dan pengukuran yang tepat 

sehingga dihasilkan data yang akurat dan dapat dijadikan pedoman. Pada Modul 

ini akan kita bahas tentang besaran dan satuan serta pengukurannya 

Pada akhir modul disediakan soal-soal latihan untuk melatih pemahaman 
konsep, dan pada akhir modul di berikan Tes Akhir Modul. 

Selamat belajar! 
 

B. Prasyarat 

Agar dapat mempelajari modul ini terlebih dahalu anda harus telah memahami 
konsep dasar besaran sebagaimana dijelaskan ketika anda di SMP. 

C. Petunjuk Penggunaan Modul 

1. Pelajarilah peta konsep yang ada pada setiap modul dengan teliti. 
2. pastikan bila Anda membuka modul ini, Anda siap mempelajarinya 

minimal satu kegiatan hingga tuntas. Jangan terputus-putus atau 
berhenti di tengah-tengah kegiatan. 

3. Pahamilah tujuan pembelajaran yang ada pada setiap modul atau 
kegiatan belajar dalam modul anda. 

4. Bacalah materi pada modul dengan cermat dan berikan tanda pada 
setiap kata kunci pada setiap konsep yang dijelaskan. 

5. perhatikalah langakah – langkah atau alur dalam setiap contoh 
penyelesaian soal. 

6. Kerjakanlah latihan soal yang ada, jika mengalami kesulitan bertanyalah 
kepada teman atau guru anda 

7. kerjakan tes Uji kemampuan pada setiap kegaiatan belajar sesuai 
kemampuan anda. Cocokan jawaban anda dengan kunci jawaban yang 
tersedia pada modul dan jika perlu lakukan penghitungan skor hasil 
belajar anda. 

8. ulangi kegiatan 2 sampai dengan 6 pada setiap kegiatan belajar hingga 
selesai. 

9. kerjakanlah Soal – soal Evaluasi Akhir 
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D. Indikator Hasil Belajar 

1. Menyiapkan instrumen secara tepat serta melakukan  pengukuran 

dengan benar berkaitan dengan besaran pokok panjang, massa, waktu, 

dengan mempertimbangkan aspek ketepatan (akurasi), kesalahan 

matematis yang memerlukan kalibrasi, ketelitian (presisi) dan kepekaan 

(sensitivitas) 

2. Membaca nilai yang ditunjukkan alat ukur secara tepat, serta menuliskan 

hasil pengukuran sesuai aturan penulisan angka penting disertai 

ketidakpastiannya (batas ketelitian alat) dengan tepat. 

3. Mendefinisikan angka penting dan menerapkannya. 

4. Menjelaskan pengertian tentang kesalahan sistematik dan acak serta 

memberikan contohnya  

5. Menghitung kesalahan sistematik dalam pengukuran *) 

6. Mengolah data hasil pengukuran dan menyajikannya dalam bentuk grafik 

dan  mampu menarik kesimpulan dan merumusan matematis sederhana 

(linier) untuk besaran fisis yang disajikan dalam bentuk grafik 

7. Membandingkan besaran pokok dan besaran turunan serta dapat 

memberikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari 

8. Menerapkan satuan besaran pokok dalam sistem internasional 

9. Menentukan dimensi suatu besaran pokok 

10. Menerapkan analisis dimensional dalam pemecahan masalah *) 

E.  Kompetensi 

1. Standar Kompetensi 

Menerapkan  konsep  besaran fisika dan pengukurannya 

Kompetensi dasar 

1.1 Mengukur besaran-besaran fisika dengan alat yang sesuai dan 

mengolah data hasil dengan menggunakan aturan angka penting  

 

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/


 

 
 
 Modul Fisika Kelas X SMA Batik 1_Ska oleh Zaenul Arifin, S.Pd  
  
 

4 

Besaran & Satuan 

II. KEGIATAN BELAJAR 1 

BESARAN DAN SATUAN 
 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari kegiatan belajar 1, anda diharapkan : 

1. mendefenisikan dan memberi contoh – contoh besaran 

2. membedakan macam – macam besaran 

3. menerapakan konsep besaran fisika  

4. melakukan pengukuran besaran dan menyatakannya dengan benar 

 

B. URAIAN MATERI 

2. BESARAN DAN SATUAN 

 

Dalam kehidupan sehari-hari 

kita sering menggunakan 

atau menyebut besaran 

untuk menyatakan sesuatu, 

misalnya saat memacu 

kendaraan bermotor kita 

dapat mengatakan “Saya 

tadi melaju dengan 

kecepatan 70 km/Jam”, atau 

para petani selesai 

memanen padinya mereka 

menghitung hasil panenannya (massa gabah) dengan  menggunakan istilah 

20 sak, 20 karung atau 50 pikul dan lain –lain sebutannya. 

Kecepatan, massa disebut dengan besaran, sedangkan Km/Jam, pikul atau 

karung menunjukkan ukuran atau satuan.      

Orang jaman dahulu menyebutkan satuan dengan istilah yang berbeda-

beda untuk menyatakan besaran yang sama, contoh untuk mengukur 

massa gabah hasil panen mereka menyebutnya pikul, sak dan lain-lain. 

Untuk mengukur panjang sawah mereka ada yang menggunakan lengan, 
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depa, hasta atau kaki. Besaran – besaran tersebut untuk bisa disebut 

satuan maka para ahli Fisika menentukan kriteria atau syarat,diantaranya : 

i. Mudah di tiru ; satuan yang digunakan harus dapat ditiru atau dipakai 

tanpa banyak kesulitan jadi tidak hanya dapat dipakai orang –orang 

tertentu saja. Contoh meter, kita dapat dengan mudah meniru atau 

membuat duplikasi satuan meter ke dalam satuan lain hanya dengan 

membandingkan acuan satuan yang telah ada. 

ii. Bernilai tetap ; Nilai  satuan yang digunakan harus bersifat tetap dalam 

keadaan apapun  untuk siapapun. Contoh depa, satuan depan akan 

berbeda jika yang melakukan pengukuran orang dewasa dengan anak – 

anak karena jelas satu depa orang dewasa dengan anak-anak berbeda. 

Maka satuan depa tidak dapat dikategorikan satuan karena tidak 

bersifat tetap. 

iii. Diterima secara Internasional; Hal ini berhubungan dengan sifat 

universal satuan, jadi satuan harus bisa digunakan di seluruh negara 

dan dapat digunakan para ilmuwan untuk perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi dengan standart yang sama. Dengan 

ilmuan dapat dennnngan mudah memahami hasil pengukuran ilmuan 

negara lain. 

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan  bahwa besaran adalah sesuatu 

yang dapat diukur dan memiliki nilai. Sedangkan satuan adalah ukuran dari 

sebuah besaran  yang didefinisikan untuk secara tepat menjadi satu (1,0) 

atau satuan adalah cara menuliskan atau menyatakan nilai suatu besaran. 

a. Besaran Pokok  

Pada konferensi umum mengenai berat dan ukuran ke 14 tahun 

1971, berdasarkan hasil pertemuan panitia internasional menentapkan 

tujuh besaran  sebagai dasar dan menjadi sistem satuan Internasional yang 

disingkat SI. Kata -kata SI berasal dari bahasa perancis “Le Sisteme 

International d’unites. Ketujuh besaran dasar tadi kemudian kita kenal 

dengan besaran pokok, yaitu sebagai berikut : 
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Besaran Satuan 
Simbol 

Satuan 

Panjang 

Massa 

Waktu  

Intensitas  Cahaya 

Suhu  

Kuat arus listrik 

Jumlah zat 

Meter 

Kilogram 

Sekon 

Candela 

Kelvin 

Ampere 

Mol  

m 

kg 

s 

cd 

K 

A 

Mol 

 

b. Sistem Satuan  

Satuan suatu besaran dapat dinyatakan dalam berbagai sistem 

satuan diantaranya Sistem Internasional, sistem MKS (meter kilogram 

sekon), Sistem CGS (centimeter gram sekon) bahkan juga ada British 

Sistem atau Sistem Inggris. Sistem yang berlaku ada yang bersifat umum 

dan lokal. Dalam Fisika sistem MKS dan CGS adalah sistem satuan yang 

bersifat umum, sedangkan sistem yang berlaku secara internasional  yaitu 

Sistem  (satuan) Internasional (SSI). British Sistem atau Sistem Inggris 

adalah sistem satuan yang berlaku lokal hanya untuk beberapa negara 

seperti Inggris dan Amerika Serikat. Sistem Internasional (SI) adalah 

sistem satuan yang terstandar secara Internasional, berikut standar 

Internasional satuan 3 besaran pokok yang utama : 

1) Standar Satuan Panjang 

Pada awalnya standar panjang 1 meter atau yang kita kenal meter 

standar adalah jarak antara dua goresan pada batang  Platinum-Iridium 

pada suhu 00 C. Pada tahun 1960 Konferensi Umum mengenai berat 

danukuran mendefinisikan  ulang satu meter standar sebagai jarak panjang 

1.650.763.73 kali panjangg gelombang cahaya merah jingga yang 

dihasilkan oleh gas Krypton. Terakhir pada tahun 1983   definisi meter 

standar disempurnakan sebagai jarak yang ditempuh cahaya  dalam ruang 

hampa selama  
458.792.299

1
sekon. 
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2) Standar Satuan Massa 

Kilogram standar dinyatakan sebagai massa sebuah selinder Platinum-

Iridium yang disimpan di sevres dekat kota Paris. Pada tahun 1887 

Kilogram Standar diperbaiki menjadi   satu Kilogram Standar adalah massa 

satu liter  (1000 cm3) air murni pada suhu 40 C dan ini berlaku sampai 

sekarang walaupun ada sedikit penyimpangan ternyata satu Kilogram  yang 

tepat sebanding  dengan 1000,028 cm3.  

3) Standar Satuan Waktu 

Besaran waktu dinyatakan dalam satuan sekon atau detik. Standar 

waktu didefinisikan  1 sekon sama dengan 
400.86
1

 hari rata-rata matahari, 

kemudian diubah menjadi 1 sekon didefinisikan  sama  dengan 

9747,925.556.31
1

 tahun tropik 1900.  Pada tahun 1967, definisi 1 sekon 

disempurnakn menjadi selang waktu yang dibutuhkan oleh atom Sesium-

133 untuk bergetar sebanyak 9.192.631,770 kali. 

 

c. Besaran Turunan 

Besaran turunan adalah besaran yang dihasilkan dari penurunan 

besaran pokok. Selain besaran, satuan juga dibedakan menjadi 2 yaitu 

satuan pokok dan satuan turunan. Satuan turunan adalah satuan campuran 

dari beberapa satuan pokok.  

Contoh : 

Luas adalah besaran turunan karena luas dihasilkan dari perkalian besaran 

panjang. A  = p x l, dimana panjang dan lebar adalah besaran pokok, maka 

luas disebut besaran turunan. Panjang dan lebar memiliki satuan meter 

(m), jika     A = p x l = m x m =m2 maka m2 adalah satuan turunan.  

Beberapa contoh lain dari besaran turunan adalah Volume, Kecepatan, 

Percepatan, gaya, Daya dan lain-lain.  

Tips”Semua besaran selain besaran pokok adalah besaran turunan” 

d. Konversi satuan 
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Sistem satuan Internasional sering disebut sistem metrik. Oleh 

karena itu satuan internasional dapat diubah-ubah dari satuan satu ke 

satuan yang lain, hal  ini dikenal dengan istilah Konversi Satuan. Konversi 

satuan mutlak diperlukan dalam penulisan – penulisann hasil pengukuran 

yang sangat besar atau sangat kecil. Satu contoh sederhana, apabila kita 

akan menyatakan atau menuliskan 0,000001 m maka akan lebih mudah 

jika menuliskannya menjadi 1 µm karena dengan mengkonversikan  1 m = 

106 µm.   Selain konversi satuan  penulisan bilangan awalan bisa dilakuakan 

notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah cara penulisan bilangan yang sangat 

besar atau kecil dengan menggunakan faaktor pengali atau awalan. Hal ini 

pernah disampaikan pada konferensi umum tentang berat dan ukuran ke 14  

tahun 1971. berikut ini adalah faaktor penngali atau awalan pada penulisan 

ilmiah  :  

Tabel 1.2 Faktor pengali atau awlan dalam SI 

Faktor Awalan Simbol  Faktor Awalan  Simbol  

101 

102 

103 

106 

109 

1012 

1015 

1018 

Deka 

Hekto 

Kilo 

Mega 

Giga  

Tera   

Peta  

Eksa  

da 

h 

K 

M 

G 

T 

P 

E 

10-1 

10-2 

10-3 

10-6 

10-9 

10-12 

10-15 

10-18 

Desi 

Senti 

Milli 

Mikro 

Nano 

Piko 

Femto 

Atto  

D 

c 

m 

µ 

n 

p 

f 

a 

 

Contoh 1.4 

1. Sebuah benda beratnya 200 g cms-2 , konversikan berat benda tersebut 

ke dalam satuan kgms-2. 

1 gram  = 10-3 kg 

1 cm = 10-2 m 

dengan demikian 200 gcms-2 = 200.10-3kg. 10-2 ms-2 = 2. 10-3  kgms-2. 

2. Jari-jari sebuah atom sebesar 7,239876 .10-11 m,  nyatakan massa 

electron kedalam satuan micrometer, femtometer. 
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Jika 1µm = 10-6m berarti    m10  m1
10
1m m1 6

6- µµ =×=     maka 

m .10 7,239876                               
               m10x .10 7,239876                               

m1
m10

m.10 7,239876 m .10 7,239876

5-

611-

6-

-11
11-

µ

µ

µ

=

=

×=

 

3. tuliskan  bilangan berikut dengan notasi ilmiah  

a. 12369,75 cm3 

b. 0,0000003628  m 

c. 1/25. 10-10 detik 

Jawab : 

a. 12369,75 cm3 = 1,236975 .104 cm3 

b. 0,0000003628  m  = 3,628 . 10-7 m 

c. 1/25. 10-10 jam = 4. 108 jam 

 

3. INSTRUMEN PENGUKURAN 

Untuk mengukur atau menyatakan nilai suatu besaran maka diperlukan 

alat atau instrumen  pengukuran. Alat – alat ukur tersebut diantaranya 

adalah : 

a. Alat Ukur Panjang  

Dalam kehidupan sehari - hari kita sering melihat atau melakukan 

pengukuran panjang  seperti mengukur panjang meja, jala dan lain-lian. 

Alat ukur panjang yang sering digunakan dalam pengukuran panjang 

adalah mistar, roll meter, jangka sorong dan mikrometer sekrup. Setiap 

alat ukur panjang memiliki skala yang berbeda – beda dan fungsi yang 

berbeda-beda. 

1) Mistar dan Roll meter 

Mistar kebanyakan memiliki skala milimeter (mm) atau 

centimeter (cm) dengan  skala terkecil kebanyakan milimeter (mm),  

sedangkan roll meter memiliki skala centimeter (cm) saja artinya skala 

terkecil yang dimiliki roll meter adalah centimeter. Mistar biasanya 

digunakan untuk mengukur besaran panjang yang kecil atau pendek, 
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sedang roll meter digunakan untuk mengukur besaran panjang yang 

lebih besar seperti mengukur panjang jalan,  lebar tanah pertanian dan 

lain – lain.  Jika ditinjau dari skala terkecilnya maka mistar dibanding 

roll meter mempunyai tingkat ketelitian dan kepastian yang lebih tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3.  (a) Gambar mistar  (b). Gambar Roll meter 

2) Jangka Sorong  

Jangka sorong dalam industri permesinan sangat penting karena 

alat ukur panjang ini mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi/akurat 

dan keistimewaan yang lain. Dalam penggunaannya jangka sorong 

dapat digunakan untuk mengkur panjang, diameter dalam dan luar 

serta kedalaman. Tingkat ketelitian jangka sorong selalu mengalami 

perkembangan  dari tahun ke tahun mulai dari 0,5 mm, 0,1 mm, 005 

mm dan sekarang yang banyak digunakan daat mencapai 0,02 mm. 

tingkat ketelitian jangka sorong  atau skala terkecil disebut skala 

Nonius. Jangka sorong mempunyai dua komonen penting yaitu  

• Rahang tetap, rahang tetap mempunyai skala utama dalam 

satuan centimeter (cm). 

• Rahang geser; rahang geser mempunyai skala Nonius dalam 

satuan milimeter (mm). 

untuk lebih jelasnya kitalihat gambar jangka sorong dibawah ini  
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Gambar 1.4. Jangka Sorong 

 

 

Cara membaca jangka sorong 

a). Skala Utama; skala utama adalah skala yang tertera pada rahang 

tetap dibaca mulai dari angka nol pada rahang teta sampai skala 

atau angka didepan skala nol pada skala nonius (rahang geser). 

b). Skala nonius; skla nonius adalah skla yang terbaca pada rahang 

geser. Carilah skala Nonius yang berhimpit (segaris lurus) dengan 

skala utama, kemudian dikalikan dengan skala terkecil atau skala 

nonius jangka sorong. 

Perhatikan contoh berikut 

  

Pembacaan skala diatas diperoleh dari : 
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Skala Utama = 2,5  cm   = 55 mm 

Skala Nonius = 8 x 0,05 mm =   0,4 mm 

      + 

Hasil Pengukuran  = 25,4 mm atau 2,54 cm 

 

3) Mikrometer sekrup 

Alat ukur panjang ini memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi 

dibanding jangka sorong. Tingkat ketelitian micrometer sekrup 

mencapai 0,01 mm sehingga tepat digunakan untuk mengukur 

ketebalan suatu benda yang tipis seperti kertas, diameter kawat dan 

lain-lian nyang sejenis. Tetapi panjang maksimum skala utama pada 

jangka sorong terbatas sampai 2,5 cm, dan skala noniusnya terdiri dari 

50 skala atau sebanding denngan 0,01 mm. Micrometer sekrup 

mempunyai dua komponen utama yaitu : 

1. Poros tetap, yaitu poros yang tertulis skala utama (skala utama 

dalam satuan millimeter ). 

2. Poros putar  yaitu yang terdapat skala nonius. 

. 

 

 

Gambar 1.5 Mikrometer sekrup 

 

Cara membaca micrometer sekrup : 

1. Bacalah skala utama terakhir yang terlihat didepan skala poros putar 

(ingat skala utama mempunyai skala terkecil 0,5 mm). 
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2. Bacalah skala nonius yang terletak segaris atau berimpit dengan 

sumbu poros tetap ( skala nonius terdapat 50 skala ) dikalikan 0,01 

mm Contoh 

Perhatikan gambar micrometer sekrup hasil sebuah pengukuran berikut: 

 

 

 

Skala Utama =            10  mm 

Skala Nonius =  0 x 0,01 = 0 mm  + 

Hasil Pengukuran         = 10 mm 

 

b. Alat Ukur Massa 

Pada prinsipnya pengukuran massa benda adalah membandingkan antara 

massa benda dengan  massa acuan yang telah distandarisasikan. Alat ukur 

massa yang biasa digunakan adalah neraca atau timbangan. Contoh 

macam-macam neraca : 

ii. Neraca tiga lengan 

iii. Neraca sama lengan 

iv. Neraca pegas 

v. Neraca Pelat datar 

vi. Neraca  inersia 
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Gambar 1.6 Macam -  macam Neraca 

Prinsip kerja neraca ada empat macam, yaitu prinsip kesetimbangan gaya 

grafitasi, prinsip kesetimbangan momen gaya, prinsip kesetimbangan gaya 

elastis dengan grafitasi dan prinsip inersia (kelembamam). Neraca yang 

menggunakan prinsip kesetimbangan grafitasi contohnya adalah neraca 

sama lengan. Contoh neraca yang menggunakan prinsip  

kesetimbanganmomen gaya adalah neraca dacin sedangkan neraca yang 

menggunakan prinsip kesetimbangan gaya elastis adalah neraca pegas 

walaupun sesungguhnya neraca pegas adalah alat ukur gaya bukan alat 

ukur massa. Neraca inersia adalah neraca yang tidak tergantung pada gaya 

grafitasi, tetapi menentukan massa dengan menggunakan salah satu sifat 

penting massa yaitu inersia (kelembamam). Neraca pelat dan neraca 

inersia hanya dapat kita temukan di labolatorium Fisika sedangkan neraca 

yang lain sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

c. Alat Ukur Waktu 

Pada zaman dahulu orang mengguanakan bayangan sebagai 

petunjuk untuk menentukan, sampai kemudian ditemukannya jam bandul 

atau lonceng bandul dengan mengguanakan prinsip kerja ayunan 

sederhana. Sekarang banyak etersedia alat ukur waktu seperti jam tangan, 

jam dinding, sedangkan alat ukur waktu yang sering  dipakai dilabolatorium 

adalah stop wacth. Menurut jenis tampilan penunjuk waktunya stop watch 

dibedakan jadi dua, yaitu stop watch analog dan stop watch digital. Stop 

watch analog memiliki tingkat  ketelitian  sampai setengah detik, 

sedangkan stop watch digital memiliki tingkat ketelitian mencapai 
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seperseratus detik. Selain jam dan stop watch ada alat ukur waktu yang 

disebut digital scaler time, yaitu alat ukur waktu yangdigunakan untuk 

mencatat selang waktu benda yang bergerak. Digital scaler time 

menggunakan scaler timernya mengukur secara otomatis yang digerakkan 

secara optik. 

 

 

     

 

 

Gambar. 1.7 (a). jam dan Stop Watch     (b). Scaler  Time Digital 

 

d. Alat Ukur Suhu 

Alat ukur suhu disebut termometer. Dengan menggunakan sifat thermal 

suatu zat maka thermometer dapat mengetahui perubahan suhu benda 

dilihat dari titik didih dan titik beku zat yang dipakai. Kita mengenal ada 3 

thermometer yaitu Celcius, Reamurs dan Fahrenheit.   

• Termometer Celcius 

Ditemukan oleh Ilmuwan berkebangsaan Swedia bernama Andres 

Celcius pada tahuan 1742. Termometer ini menggunakan patokan atas 

suhu air mendidih  1000 C dan patokan bawah suhu air membeku 00 C 

pada keadaan STP 

• Termometer Fahrenheit 

Termometer Fahrenheit ditemukan oleh Gabriel Daniel Fahrenheit, 

seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman pada tahun 1706. Fahrenheit 

menggunakann air raksa  sebagai bahan pengisi karena sifat-sifat air 

raksa yang istimewa. Termometer Fahrenheit menggunakan patokan 
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atas suhu air mendidih 2120 F dan patokan bawah suhu air membeku 

320 F pada keadaan STP.  

• Termometer Reamurs 

Termometer Reamirs juga menggunakan patokan atas air mendidih 

pada sushu 800 R daan Patokan bawah suhu air membeku pada suhu 00 

R dalam keadaan STP. 

Selain ketiga jenis termometer diatas, ada juga skala termometer yang lain 

yaitu Kelvin. Satuan Kelvin dinyatakan sebagai skala suhu standar 

Internasional (SI) atau dikenal dengan istilah suhu mutlak. Kelvin 

mempunyai nilai skala yang sama dengan celcius ditambah 273. ditinjau 

dari bahan thermionik yang digunakan termometer ada 3 yaitu termometer 

gas, cair dan zat padat ( termokopel dan hambatan platinum). Selain 

termometer diatas ada juga termometer yang bekerja pada suhu tinggidan 

berkilau yaitu Pyrometer atau termometer optik. Termometer ini bekerja 

dengan prinsip membandingkan kecerahan dan warna kilauan benda yang 

diukur dengan suhu  kecerahan dan warna kilauan filamen yan sudah 

diketahui dalam pyrometer. 

 

   

 

        a.   b.   c.    

 

Gambar 1.8 (a). thermometer zat cair  (b) thermometer termokopel 

         ( c) termometer Hambatan (platinum) 

         ( d) Pyrometer. 
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e. Alat Ukur Listrik 

Alat ukur listrikterdiri dari tiga  jenis besaran yaitu 

• Alat ukur arus listrik. Alat ukur arus listrika dalah ampermeter. Untuk 

nilai satuan yang lebih kecil biasanya digunakan milliampermeter, 

mikroampermeter atau galvanometer. Cara penggunaan ampermeter 

pada rangkaian yaitu dipasang secara seri dengan benda yang diukur 

arusnya. 

• Alat ukur beda potensial (tegangan listrik). Alat ukur tegangan listrik 

adalah voltmeter. Untuk mengukur tegangan yang lebih kecil juag 

digunakan milivoltmeter, mikrovoltmeter atau nanovoltmeter. Cara 

pengguanaan voltmeter pada rangkaian  dipasang pararel dengan  alat 

yang akan diukur. 

 

4. KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN   

Pengamatan Besaran Fisika biasanya diperoleh dari pengukuran Alat 

ukur yang dianalisis menjadi teori atau postulat. Pengukuran adalah 

kegiatan membandingkan besarann yang akan diukur dengan besaran 

sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Besaran pembanding yang 

ditetapkan sebagai satauan dimaksud adalah sistem satuan yang ditetapkan 

secara internasional sebagaimana diuraikan diatas. Dalam setiap 

pengukuran biasanya kita di baying-bayangi oleh pertanyaan – pertanyaan 

bagaimanakah hasil pengukuran kita, bagaimaana cara melaporkannya, 

apakah jaminannya bahwa hasil pengukuran kita tidak salah, seberapa 

kurang tepatnya pengukuran kita dan pertanyaan – pertanyaan yang 

sifatnya ingin mendapatkan kepastian. Artinya dalam setiap pengukuran 

selalu diikuti dengan ketidakpastian dan apakah penyeModul ketidakpastian 

hasil pengukuran itu ?. Secara umum faktor penyeModul munculnya 

ketidakpastian hasil pengukuran adalah  

1. Faktor internal (Human Error ) yaitu faktor yang muncul dari kesalahan  

pengamat dalam pengukuran.  

2. Faktor eksternal. Faktor eksternal dapat berasal dari lingkungan dan 

Alat yang digunakan. Lingkungan seperti suhu, kelemModulan udara, 

tekanan udara dan lain sangat berpengaruh pada pengukuran. 
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Perbedaan faktor diatas saat mengkalibrasi alat ukur (mendesain) dan 

menggunakannya akan menghasilkan pengukuran yang berbeda. Alat 

ukur yang digunakan juga sangat berpengaruh dalam menghasilkan 

data yang akurat. Alat yang sudah lama atau aus dapat menghasilkan 

perbedaan pada hasil pengukuran dan alat juga buatan manusia jadi 

dapat mengalami kerusakan.  

a. Jenis – jenis ketidakpastian pengukuran 

penulisan hasil pengukuran harus diikuti dengan membuat taksiran 

ketidakpastian dari hasil pengukuran tersebut. berikut ini adalah beberapa 

jenis ketidakpastian beserta sumbernya yang kita jumpai  dalam 

pengukuran : 

1) Ketidakpastian bersistem 

Ketidakpastian bersistem dapat terjadi karena beberapa kesalahan 

diantaranya adalah : 

a). Kesalahan kalibrasi. Kesalahan kalibrasi terjadi karena pemberian nilai 

skala pada saat pembuatan atau kalibrasi (standarisasi) tidak tepat 

sehingga setiap alat ini digunakan akan selalu terdapat ketidakpastian 

dalam pengukuran. Hal ini dapatdiketahui denganmembandingkan 

dengan alat yang baku atau sudah terstandarisasi yang mendekati 

sempurna. 

b). Kesalahan titik nol. Titik nol skala pada alat yang kita gunakan tidak 

tepat berhimpit dengan jarum penunjuk atau jarum penunjuk yang 

tidak bisa kembali tepat pada skala nol. Akibatnya hasil pengukurann 

dapat mengaalami penambahann atau pengurangan sesuai dengan 

selisih daari skala nol semestinya. Hal ini bisa terjadi karena pegas pada 

jarum penunjuk sudah aus atau mengalami peregangan.  

c). Kesalahan  komponen alat atau kerusakan alat. Kerusakan pada alat 

jelas sangat berpengaruh pada pembacaan alat ukur. Misalnya pada 

neraca pegas, jika pegas yang digunakan sudah lama atau aus maka 

akan berpengaruh pada pengurangan konstanta pegas sehingga jarum 

atau skala penujuk tidak tepat pada angka nol  yang membuat skala 

berikutnya bergeser. 
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d). Kesalahan paralak, kesalahan ini terjadi saat pengamat membaca skala 

pada alat ukur, posisi mata tidak tegak lurus dengan  diatas jarum atau 

garis skala.  

e). Kesalahan faktor eksternal, faktor eksternal seperti suhu, 

kelemModulan dan tekanan udara pada saat mengkalibrasi alat dan saat 

menggunakannya tidak sesuai atau sama dapat mengakibatkan  

terjadinya kesalahan pengukuran. Semisal alat bias menjadi mengalami 

pemuaian karena suhu saat merangkai alat dan menggunakannya 

berbeda atau faktor ekternaal yang diabakan ternyata pengaaruhnyaa 

terlalu besar terhadap hasil pengukuran dan contoh – contoh yang lain. 

 

2) ketidakpastian rambang atau acak.  

Ketidakpastian atau kesalahan acak adalah kesalahaan   yang  

sumbernya tidak mungkin kita kendalikan semua sekaligus atau diluar 

kendali pengamat atau praktikan. Faktor – faktor ini berupa perubahan 

yang berlangsung sangat cepat  sehingga pengaturan  dan 

pengontrolannya diluar  kemampuan kita.  Beberapa diantara 

ketidakpastian rambang itu adalah sebagai berikut : 

a). Gerak Brown molekuk udara, molekul udara seperti kita maklumi 

keadaannya selalu bergerak sangat tidak teratur atau rambang. 

Gerak ini dapat mengalami fluktuasi yang sangat cepat 

menyeModulkan jarum penunjuk yang sangat halus seperti pada 

mikrogalvanometer terganggu karena tumbukan dengan molekul 

udara. 

b). Fluktuasi tegangan listrik, tegangan PLN  atau sumber tegangan lain 

seperti aki, bateri selalu mengalami perubahan kecil yang tidak 

teratur dan cepat sehingga  menghasilkan data pengukuran 

besaran listrik yang tidak konsisten atau relatif stabil.  

c). Landasan yang bergetar. Getaran pada alat dapat berakibat 

pembacaan skala yang berbeda, terutama alat alat yang sensitive 

terhaadap gerak. Alat seperti seismograf butuh tempat yang tidak 

ada getaran, sehingga jika landasannya bergetar maka akan 

berpengaruh pada penunjukkan skala pada gempa bumi. 
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d). Bising,  bising  adalah gangguan yang selalu kita jumpai pada alat 

elektronik  berupa fluktuasi yang cepat  pada tegangan  akibat dari 

komponen alat bersuhu. 

e). Radiasi latar belakang, radiasi gelombang elektromagnetik  dari 

kosmos (luar angkasa) dapat mengganggu pembacaan dan 

menganggu operasional alat.  Contohnya ponsel tidak boleh 

digunakan di SPBU, Pesawat karena bias mengganggu alat ukur 

dalam SPBU atau pesawat karena gelombang elektromagnetik pada 

telepon seluler dapat mengasilkan gelombang radiasi yang 

mengacaukan alat ukur pada pesawat. 

 

Ketidakpastian pengukuran harus dapat dituliskan seberapa besar 

ketidakpastiannya dan Untuk menyatakan atau menuliskan hasil ketidak 

pastian pengukuran dapat dilaporkan dengan menggunakann cara penulisan  

x = (x ± ∆x), dimana x adalah hasil pengukuran dan  ∆x adalah 

ketidakpastian pengukuran  (angka taksiran ketidakpastian).  

 

b. Ketidakpastian pada pengukuran tunggal 

Pada pengukuran yang dilakukan sekali saja atau pengukuran 

tunggal  hasil pegukurannyaa dapat dilaporakan dengan menggunakan cara 

penilisan x = (x ± ∆x), dimana x adalah hasil pengukran tunggal dan  ∆x 

adalah setengah hitungan nilai skala terkecil  alat ukur  yang digunakan.   

contoh 

Hasil pengukuran diameter suatu kawat  dengan menggunakan 

mistar adalah 2,5 cm dengan skala terkecil pada mistar 1 mm maka hasil 

pengukuran tersebut dapat dilaporkan  d = (2,5 ± 0,05) cm. Penggunaan 

tanda ± memberikann kepastian dari desimal taksiran. Makna dari penulisan 

tersebut adalah adanya jaminan 100 % kepastian  pengukurannn bahwa 

2,45 ≤  x  ≥  2,55. Dengan kaa lain kepastian pengukuran itu berada pada 

selang  (2,5 – 0,05 ) cm dan (2,5 +0,05) cm. 

 

c. Ketidakpastian pada pengukuran berulang 
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 Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat maka 

pengukuran dapat dilakukan secara berulang – ulang dengan mengampil 

sejumlah n data sehingga dihasilkan kepastian pengukuran. Bagaimanakah  

mengolah sejumlah  data tersebut ? dan bagaimana melaporkannya ?. Hasil 

pengukuran berulang terbaik dapat dihasilkan dari nilai rerata , modus 

(nilai paling sering muncul) dan median (nilai tengah), akan tetapi dari 

ketika cara tersebut untuk pengukuran berulang lebih tepat digunakan 

rerata untuk menyatakan hasil pengukuran. Pada pengukuran berulang bisa 

didapati nilai yang diperolah sangat bervariasi dan rentangnya yang kecil 

sehingga kurang tepat jika menggunakan modus dan median.  

Adapun rumus rerata untuk data (x)  sejumlah n sampel adalah sebagai 

berikut : 

 
n

X
X ∑=     

sedangkan untuk menyatakan ketidakpastian pada pengukuran berulang 

digunakan simpangan baku nilai rerata sampel. 

 
()Τϕ
ΕΤ
Θ
θ
276.24 408.6898 3.96 22.08 ρε
Ω∗ ν
0 Γ
ΒΤ
/Φ8 18.6992 Τφ
0.6321 0 0 1 276.24 412.7698 Τµ 18.6992 ΤΛ
()
1

1
22

−
−

=∆ ∑∑
n

XXn
n

X  

Pada pengukuran tunggal atau berulang ∆x pada pengukuran tersebut 

disebut ketidakpastian mutlak. Semakin kecil ketidakpastian mutlak yang 

dicapai maka semakin tepat pengukuran tersebut. Cara lain untuk 

menyatakan ketidakpastian suatu besaran adalah dengan menyebut 

ketidakpastian relatifnya, yaitu %100×
∆
X
X

. Semakin kecil ketidakpastian 

relatif, maka makin tepat pengukuran tersebut. Nilai ketidakpastian dalam 

pengukuran akan mempengaruhi jumlah angka berarti yang boleh 

diikutsertakan dalam penulisan. Semakin besar jumlah angka berarti yang 

boleh diikutsertakan maka semakin tepat pengukuran tersebut. Adapun 

ketentuan jumlah angka berarti yang boleh dilaporkan adalah 

• ketidakpastian relatif 10% berhak atas dua angka berarti 

• ketidakpastian relatif 1% berhak atas tiga angka berati 

• ketidakpastian relatif 0,1% berhak atas empat angka berarti 
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contoh.  

Pada sebuah percobaan pengukuran suhu diperolah data sebagai berikut : 

34,50C, 34,60C, 34,40C, 34,70C, 34,30C, 34,40C, 34,50C, 34,50C, 34,8, 

34,40C, 34,50C hitunglah hasil pengukuran data diatas : 

Tabel 1.4 data hasil pengukuran 

No T T2 

1 34.5 1190.25 

2 34.6 1197.16 

3 34.4 1183.36 

4 34.7 1204.09 

5 34.3 1176.49 

6 34.5 1190.25 

7 34.4 1183.36 

8 34.5 1190.25 

9 34.8 1211.04 

10 34.3 1176.49 

Σ 345 11902.74 

 

C
n
T

T 05,34
10
345

=== ∑  

 

()Τϕ
ΕΤ
Θ
θ
247.44 309.3298 3.96 21.48 ρε
Ω ν
0 Γ
ΒΤ
/Φ8 18.6836 Τφ
0.6329 0 0 1 247.44 313.4098 Τµ 18.6836 ΤΛ
()

()Τϕ
/Φ8 15.8398 Τφ
0.7465 0 0 1 276.6 273.9298 Τµ ()

05164,0
9

1190254,119027
10
1

110
345)74,11902(10

10
1

1
1

2

22

=∆

−
=∆

−
−

=∆

−
−

=∆ ∑∑

T

T

T

n
TTn

n
T

 

ketidakpastian relatinya 149,0%100
5,34

05164,0
=×  berarti berhak atas 4 

angka penting 
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maka penulisan hasil pengukurannya adalah 0,052) (34,50 ±=T 0C. 

 . 

C. Rangkuman 

1. besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai. 

2. Dalam satuan system Internaional (SI) ada tujuh besaran pokok yaitu 

panjang (m), massa (Kg), waktu (s), kuat arus (A), suhu (0K), jumlah zat 

(mol) dan intensitas cahaya (Cd). Besaran yang diturunkan dari besaran 

pokok disebut besaran turunan, contohnya luas (m2), perpindahan (m), 

kecepatan (ms-1), percepatan (ms-2), gaya (N) dan usaha (J) dan lain-lain. 

3. Satuan internasional dapat diubah-ubah dari satuan satu ke satuan yang 

lain, hal  ini dikenal dengan istilah Konversi Satuan.  

4. Dimensi sutu besaran merupakan pengungkapan besaran dengan besaran 

pokok. Dimensi besaran – besaran pokok dinyatakan dengan symbol huruf 

sebagai berikut : Panjang [L], massa [M], waktu [T], suhu [θ], kuat arus [I], 

intensitas cahaya [J], dan jumlah zat [N]. 

5. Untuk mengukur atau menyatakan nilai suatu besaran maka diperlukan alat 

atau instrumen  pengukuran dalam hal ini alat ukur adalah alat ukur 

panjang, massa, waktu.   

6. setiap pengukuran selalu diikuti dengan ketidakpastian adapun faktor 

penyeModul munculnya ketidakpastian hasil pengukuran adalah  

• Faktor internal (Human Error ) yaitu faktor yang muncul dari kesalahan  

pengamat dalam pengukuran.  

• Faktor eksternal. Faktor eksternal dapat berasal dari lingkungan dan Alat 

yang digunakan. Lingkungan seperti suhu, kelemModulan udara, tekanan 

udara dan lain lain beberap jenis ketidakpastian beserta sumbernya yang 

selalu kita jumpai  dalam pengukuran  adalah (1). Ketidakpastian bersistem 

; Ketidakpastian bersistem dapat terjadi karena Kesalahan kalibrasi, 

Kesalahan titik nol, Kesalahan  komponen alat atau kerusakan alat, 

Kesalahan paralak. (2). ketidakpastian rambang atau acak adalah sebagai 

berikut : Gerak Brown molekuk udara, Fluktuasi tegangan listrik, Landasan 

yang bergetar, Bising, dan Radiasi latar belakang, radiasi gelombang 

elektromagnetik  dari kosmos (luar angkasa). 
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7. Ketidakpastian pengukuran dituliskan dengan menggunakann cara 

penulisan  x = (x ± ∆x), dimana x adalah hasil pengukuran dan  ∆x adalah 

ketidakpastian pengukuran (angka taksiran ketidakpastian). pada 

pengukuran tunggal hasil pegukurannyaa dapat dilaporakan x = (x ± ∆x), 

dimana x adalah hasil pengukran tunggal dan  ∆x adalah setengah hitungan 

nilai skala terkecil  alat ukur  yang digunakan.   

8. Ketidakpastian pada pengukuran berulang, hasil pengukuran berulang 

terbaik dapat dihasilkan dari nilai rerata , modus (nilai paling sering 

muncul) dan median (nilai tengah). Adapun rumus rerata untuk data (x)  

sejumlah n sampel adalah sebagai berikut : 

 
n

X
X ∑=   dengan simpangan baku nilai rerata 

sampel
()Τϕ
ΕΤ
Θ
θ
288.48 462.9297 3.96 22.08 ρε
Ω∗ ν
0 Γ
ΒΤ
/Φ8 18.6992 Τφ
0.6321 0 0 1 288.48 467.0098 Τµ 18.6992 ΤΛ
()
1

1
22

−
−

=∆ ∑∑
n

XXn
n

X  

9. Cara lain untuk menyatakan ketidakpastian suatu besaran adalah dengan 

menyebut ketidakpastian relatifnya, yaitu %100×
∆
X
X

. 

10. semua angka atau nilai dari hasil pengukuran adalah angka penting, baik 

itu angka yang pasti maupun angka taksiran. Aturan penulisan angka 

penting, terdapat juga aturan-aturan dalam penulisan hasil operasi 

matematis adalah (1) Penjumlahan dan Pengurangan, hasil operasi angka 

penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran atau diragukan.  (2). 

Perkaliann dan Pembagian, penulisan angka penting hasil perkalian atau 

pembagian jumlah angka pentingnya sama dengan jumlah angka penting 

paling sedikit  dari bilangan-bilangan yang dioperasikan.   

 

D. Tugas kegiatan Percobaan 

Rancanglah percobaan pengukuran besaran dengan memilih salah satu alat 

ukur panjang (pengaris, jangka sorong dan mikromeer sekrup), massa (neraca 

pegas dan neraca ohaius) dan waktu (jam tangan dan stopwatch) dengan 

menggunakan pengukuran berulang berikut cara pengolahan dan penulisannya. 
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Bandingkan hasil pengukuran kalian dari setiap alat ukur untuk besaran yang 

sama. Jawablah pertanyaan berikut 

 

1. bagaimanakah hasil pengukuran yang anda dapatkan? 

2. adakah perbedaan hasil dari setiap besaran yang diukur alat ukur yang 

berbeda? 

3. Jika ada, mengapa timbul perbedaan  

4. mana alat ukur yang lebih teliti? 

5. Berilah kesimpulan dari hasil pengukuran kalian 

 

E. Uji Kompetensi  

1. Besaran-besaran di bawah ini yang merupakan besaran turunan adalah …. 

a. waktu, panjang, dan kuat arus listrik. 

b. kuat arus listrik, jumlah zat, dan massa 

c. massa jenis, suhu, dan usaha 

d. Gaya, massa dan berat  

e. usaha, daya dan volume 

2. Besaran-besaran di bawah ini yang merupakan besaran pokok adalah 

a.  kecepatan, percepatan, dan waktu 

b.  waktu, tenaga, dan gaya  

c. massa, kuat arus, dan waktu 

c.  kuat arus, suhu, dan massa jenis 

e.  usaha, usaha dan waktu 

3. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah …. 

a. besaran vektor adalah besaran yang ditentukan oleh besarnya saja 

b. besaran vektor adalah besaran yang ditentukan oleh arahnya saja 

c. besaran skala adalah besaran yang ditentukan oleh besar dan arahnya 

d. besaran vektor adalah besaran yang ditentukan oleh besar serta arahnya 

e. besaran skalar adalah besaran yang ditentukan oleh arahnya 

4. kg ms-1 atau N.s  merupakan satuan … 

a.  usaha  d.  momentum 

b.  daya  e.  kecepatan 

c.  gaya 
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5. Dalam SI, satuan besaran kalor (panas) adalah 

a.  joule  d.  joule per sekon 

b.  kilokalori e.  kalori per sekon 

c.  kalori 

6. Pasangan besaran berikut ini yang memiliki satuan sama adalah …. 

a.  tekanan dan usaha  d.  usaha dan daya 

b.  momentum dan daya  e.  daya dan Impuls 

c.  energi kinetic dan usaha 

 

F. Kunci Uji Kompetnsi 

1. e  6.  c 

2. c 

3. d 

4. d 

5. a 
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III. KEGIATAN BELAJAR 2 

ANGKA PENTING  

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari kegiatan 2 ini diharapkan anda dapat : 

1. Mendefiniskan angka penting 

2. Menuliskan hasil operasi angka penting 

3. Menuliskan hasil pengukuran menurut aturan angka penting. 

4. Medesain dan melakukan percobaan sederhana 

5. menuliskan laporan hasil percobaan dengan benar 

 

B. Uraian Materi  

1. Angka Penting  

Semua angka atau nilai dari hasil pengukuran adalah angka penting, 

baik itu angk ayang pasti amaupun angka taksiran.  Pada setiap pengukuran 

selalu diikuti dengan angka ketidakpastian. Ketidakpastian ini ditentukan oleh 

skala alat ukur yang kita gunakan. Mata manusia secara fisik mempunyai 

keterbatasan dalam membaca ukuran skala yang  kurang dari 1mm. Mata kita 

tidak dapat memastikan nilai yang lebih kecil dari nilai terkecil ini  dengan pasti  

dan desimal berikutnya biasannya adalah berupa taksiran saja. Pada 

pengukuran panjang  benda yan sama kita mendapatkan hasil yang berbeda, 

ada yang menyatakan  hasilnya 5,6  , 5,8 dan 5,7 misalkan. Angka lima 

didepan dikatakan sebagai angka pasti dalam pengukuran sedangkan angka 

desimal berikunya adalah seperti 6, 8, 7  adalah angka-angka taksiran atau 

ragu-ragu. Untuk menyatakan dan menuliskan angka penting ada beberapa  

aturanyang berlaku diantaranya adalah 

a. Semua angka bukan nol adalah angka penting 

Contoh : 

• 12234 memiliki 5 angka penting 

• 12,25 memiliki 4 angka penting 

b.  Angka nol yang  terletak diantara angka bukan nol adalah angka penting. 
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Contoh : 

a. 105,06 memiliki 5 angka penting 

b.  2005 memiliki 4 angka penting 

c. angka nol yang terletak dibelakang angka bukan nol bukan angka penting 

kecuali jika diberi tanda. 

Contoh : 

• 2500  memiliki 2 angka penting  

• 00250  memiliki 4 angka penting 

d. angak nol yang terletak didepan angka bukan nol dalam desimal bukan 

merupakan angka penting. 

Contoh : 

• 0,00023 memiliki 2 angka penting 

• 0,0210 memiliki 3 angka penting 

e. angka nol dibelakang angka  bukan nol dalam desimal merupakan angka 

penting. 

Contoh  : 

• 0,050 memiliki 2 angka penting 

• 1,350 memiliki 4 angka penting 

2. Operasi Angka Penting  

selain aturan penulisan angka penting, terdapat juga aturan-aturan 

dalam penulisan hasil operasi matematis. Adapaun aturan itu adalah sebagai 

berikut : 

a. Penjumlahan dan Pengurangan 

Dalam operasi penjumlahan dan pengurangan, hasil operasi angka penting 

hanya boleh mengandung satu angka taksiran atau diragukan. Angka 

taksiran dalam angka penting biasanya diberi tanda garis bawah. 

Contoh 1.1 

Dengan aturan angka penting hitunglah hasil operasi penjumlahan bilangan  

dibawah ini : 

a. 123,56   b.   126,856 

     7,5             2,5 

______   +        _______  _ 
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jawab : 

131,1  menjadi  dituliskan hasilnya   60131,
   _______________________

penting) angka (2           57,   
penting) angka (5           65,123

+
  

 

 

 

b. Perkalian dan Pembagian  

Dalam penulisan angka penting hasil perkalian atau pembagian jumlah 

angka pentingnya sama dengan jumlah angka penting paling sedikit  dari 

bilangan-bilangan yang dioperasikan. 

Contoh 1.2 

       Berapakah hasil perhitungan bilangan dibawahini dengan 

menggunakan aturan angka penting 

a.  1,25    x   2,5     

b.  78,55   x  12,5    

 Jawab : 

       a.  1,25    x   2,5    = 3,125 hasilnya dituliskan menjadi    3,1 

 

  3  AP    2  AP                 2 AP 

        b.  78,55   x  12,5   = 981,875 hasilnya dituliskan menjadi 982 

   

  4 AP    3  AP                 3 AP 

  

 

 

 

 

tips.  

1. penulisan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan dapat menggunakan patokan jumlah angka penting 

paling sedikit dibelakang desimal. 

2. dalam penulisan hasil akhir operasi angka penting selalu diikuti dengan pembulatan (semisal 2,145   akan 

dituliskan  menjadi 3 angka penting maka dibulatkan menjadi 2,14 ) 

3. dalam penulisan hasil akhir operasi angka penting tidak boleh merubah nilai bilangan (semisal 8790,56 

akan dituliskan menjadi 2 angka penting maka penulisannya adalah 8800  atau 8,8 . 102) 

 

124,4  menjadi  dituliskan hasilnya   653124,
-   _______________________

penting) angka (2               52,   
penting) angka (6           685,126
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3. Angka Eksak 

Selain angka taksiran ada juga yang disebut bilangan eksak adalah 

bilangan yang pasti tidak mengandung angka taksiran dan tidak memiliki 

satuan yang biasanya diperoleh dari hasil membilang contoh jika kita 

menghitung jumlah buku adalah 55 buah, maka 55 disebut angka eksak. Hasil 

operasi angka penting dengan angka eksak  merupakan angka penting yang 

jumlah angka pentingnya sama dengan jumlah angka penting bilangan semula. 

Contoh 1.3  

Harga sebuah buku pelajaran Fisika adalah Rp. 25555,55 berapa uanga harus 

di  bayarkan ali untuk membeli 25 buku pelajaran Fisika ? 

25555,55 x 25  = 638888,75  maka penulisan hasilnya adalah    638888,8 

     7 AP      2  AP       7 AP 

4. Pengolahan Data Percobaan 

Dalam Fisika percobaan merupakan hal penting  untukperkembangan 

ilmu Fisika atau menemukan ilmu-ilmu baru. Percobaan dalam Ilmu Fisika 

mempunyai dua tujuan utama, pertama berfungsi untuk mecari  atau 

menemukan teori baru atau berbagai tetapan fisika baru, kedua percobaan 

digunakan sebagai pemeriksaan atau pembuktian kebenaran teori atau hokum 

dan rumus yang sudah terbukti kebenarannya. Biasannya tujuan – tujuan 

tersebut banyak dilakukan disekolah-sekolah atau perguruan tinggi. Dengan  

percobaan kita dapat membandingkan hasil percobaan yang kita lakukan 

dengan suatu rumus atau tetapan yang telah ada di buku-buku pelajaran yang 

merupakan hasi penelitian para ahli dan ilmuwan dengan alat yang lebih teliti. 

Dalam percobaan Fisika yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu 

teori atau rumus  dapat digunakan beberapa metode salah satunya adala 

membentuk persamaan rumus menjadi satu ubahan bebas (variabel bebas) 

dan satu ubahan terikat (variabel terikat). Mislanya kita hendak membuktikan 

besaran percepatan grafitasi  dipermukaan bumi dengan menggunakan teori 

ayunan sederhana. Ayunan sederhana mempunyai rumusan sebagai berikut: 
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l
g

T

g
lT

2
2 4

2

π

π

=

=
 

     y   = m.x   (persamaan linear)  

dimana l sebagai variabel bebas dan T sebagai variabel terikat dan 

gradien  4 2

=
g
π

(m). Dengan  jalan mencatat periode ayunan dan panjang tali 

yang digunakan maka kita dapat menghitung besar percepatan grafitasi. Untuk 

menganalisis percobaan berulang ini dapat digunakan dengan mengunakan 

rumus rata-rata dan menggunakan analisis grafik. Adapun tabel pengukuran 

hasil percobaan adalah sebagai berikut : 

 

No T2 l 

  1.   

2   

3   

4   

n   

Σ   

 

Dengan menggunakan tebel diatas kita dapat membuat grafik hubungan T2  

dan l sebagai berikut : 

 

      T2 (s2 ) 

 

 

 
   
 α 

 0              l  (m) 
 

Kemiringan atau gradien grafik 
disamping menunjukkan nilai dari 

 gradien =
g

24π jika 
g

24tan π
α =  maka    

 g 
tan
4 2

=
α

π   

      
n
gg ∑=       dan  

                    

()Τϕ
/Φ8 17.4844 Τφ
0.6759 0 0 1 477.6 402.4498 Τµ ()
1

221
−
∑−∑=∆ n

ggn
ng

  maka penulisan hasilnya : 
  ()Τϕ
ΕΤ
Θ
θ
412.08 347.3698 3.96 18.72 ρε
Ω ν
0 Γ
ΒΤ
/Φ8 21.7656 Τφ
0.5432 0 0 1 412.08 352.1698 Τµ 21.7656 ΤΛ
()ggg ∆±=  
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selain  menggunakan cara diatas, analisis data percobaan dapat menggunakan 

rumus rerata konstata yang akan dicari untuk itu terlebih dahulu harus dicari 

nilai konstanta tiap percobaan. Adapun rumus yang digunakan sebagi berikut : 

 
n

X
X ∑=    dan 

()Τϕ
ΕΤ
Θ
θ
325.2 649.7697 3.96 21.6 ρε
Ω∗ ν
0 Γ
ΒΤ
/Φ8 18.668 Τφ
0.633 0 0 1 325.2 653.8497 Τµ 18.668 ΤΛ
()
1

1
22

−

−
=∆ ∑∑

n
XXn

n
X  

 

No T2 l 
2

24
T

lg π
=  

  1.    

2    

3    

4    

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

N    

Σg  

 

C.  Rangkuman  
1. Besaran vektor adalah besaran besaran yang memiliki nilai dan arah dan 

besaran skalar adalah besaran yang  hanya memiliki nilai saja tidak memiliki 
arah. Besaran vektr contohnya Perpindahan, Kecepatan, Percepatan, Rapat arus 
listrik, Medan listrik dan besarab sklara Jarak Kelajuan, Perlajuan, Tekanan, 
Arus listrik, Massa, Usaha. 

2. Vektor dituliskan dengan symbol  anak panah. Panjang anak panah 
menunjukkan nilai vektor sedangkan tanda panah menyatakan arah vektor. 
Notasi vektor dituliskan dengan cara Ditulis dengan huruf tebal, diberi tanda 
panah contoh v  ,F . 

3. Penjumlahan vektor Ada beberapa metode penjumlahan vektor tergantung pada 
arah dan kedudukan vektor. Untuk melukiskan penjumlahan sejumlah vektor 
digunakan dua metode yaitu metode poligon dan metode jajaran genjang.  

4. untuk menentukan Nilai dan arah Resultan Vektor Penjumlahan dan 
pengurangan dua buah vektor  (F1 dan F2)  yang membentuk sudut α 

diselesaikan dengan rumus : α⋅⋅⋅++=  cosFF2   F  F     R 21
2
2

2
1 dan dengan arah 

      
n
gg ∑=       dan  

                    

()Τϕ
/Φ8 17.4844 Τφ
0.6759 0 0 1 477.6 532.2897 Τµ ()
1

221
−
∑−∑=∆ n

ggn
ng

  maka penulisan hasilnya : 
  ()Τϕ
ΕΤ
Θ
θ
412.08 477.2098 3.96 18.72 ρε
Ω ν
0 Γ
ΒΤ
/Φ8 21.7656 Τφ
0.5432 0 0 1 412.08 482.0098 Τµ 21.7656 ΤΛ
()ggg ∆±=  
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Vektor Resultan :  
R

a�sin  F  ß�sin 1=  dimana ß�adalah sudut yang menunjukkan 

arah Vektor Resultan 
5. Menguraikan vektor dan perpaduan vektor. 

              Y 
 
  

Fy          F  
 
 
 
           α              
         Fx  X 

  
6. Perpaduan  dua buah vektor atau lebih dengan analitis vektor. vektor komponen 

X dan Y dari masing-masing vektor. 
        y 
 
 F2 F2y 

  
 F1y F1 

 
         α           β  
 F2x F1x      x 
 
 
  F3 

 

 
D. Tugas Kegiatan 2  

Lakukanlah percobaan sederhana untuk mengukur konstanta pegas atau karet, 
lakukan percobaan tersebut berulang – ulang minimal 10 kali percobaan. Dan 
analisislah dengan dua metode. Metode rumus dan grafik. Bandingkanhasilnya dan 
analisisnya serta buat kesimpulan. 
 

E. Uji Kompetensi 

1. Sebutkan berapa  jumlah angka penting pada bilangan – bilangan dibawah 

ini : 

a. 15,001    d.  0,27100 

b. 200,03    e.  2000 

besar komponen vektornya adalah: 
Fx =  F. cos α 
Fy =  F. sin α 
 2

yx )F(F  F ()2 +=   
Fx  = komponen vektor F pada sumbu X 
Fy  = komponen vektor F pada sumbuY 
α  = suduat antara F dan  Fx  
 

Resultan vektornya  

()Τϕ
ΕΤ
Θ
θ
410.88 456.6898 3.96 22.08 ρε
Ω ν
ΒΤ
/Φ8 18.6211 Τφ
0.6346 0 0 1 410.88 460.8898 Τµ 18.6211 ΤΛ
()()Τϕ
ΕΤ
Θ
θ
460.08 456.6898 3.96 22.08 ρε
Ω ν
ΒΤ
/Φ8 18.8398 Τφ
0.6272 0 0 1 460.08 460.8898 Τµ 18.8398 ΤΛ
()22 ∑∑ += yx FF R  
arah vektor resultan : 

∑
∑=

y

x

F
F

 a� Tan  

α = sudut vektor resultan terhadap 
sumbu X 
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c. 0,0010    f.   20,00 

2. Tuliskanlah  bilangan-bilangan dibawah ini menjadi 2 angka penting. 

a. 8,1793 

b. 2785 

c. 0,00735 

d. 5000 

3. Hitunglah hasil operasi bilangan dibawah ini dengan aturan angka penting : 

a. 867,8 x 2,4 

b. 789,487 + 25,24 

c. 26  

d. 867,8 : 2,4 

e. 789,487  - 25,3 

4. luas kebun pak ahmat adalah 2000,65 m2, apabila panjang kebun tersebut 

125 m, tentukan  

a. Lebar kebun pak ahmad 

b. Keliling kebun pak ahmad 

5. satu buah kelereng  volumenya 12,5 cm3 apabila ada 25 kelereng berapa 

volume total kelereng?  

 

F. Kunci jawaban Uji Kompetens1 

1. a. 5 AP,  b. 5 AP,  c. 2 AP,  d. 5 AP,  e. 4 AP    d. 4 

AP 

2. a. 8,2 b. 2,8 x 102 c. 7,4 . 10-3 d. 5,0 . 103 

3. 2,1. 103 b. 814,73 c. 5,1   d. 870,2 e. 764,2 

4. 16,0 m 

5. 3,1 . 102 cm3 
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IV. EVALUASI 

 

 Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) 

pada huruf a, b, c, d atau e! 

1. Besaran-besaran di bawah ini yang merupakan besaran turunan adalah …. 

a. waktu, panjang, dan kuat arus listrik. 

b. kuat arus listrik, jumlah zat, dan massa 

c. massa jenis, suhu, dan usaha 

d. Gaya, massa dan berat  

e. usaha, daya dan volume 

 

2. Besaran-besaran di bawah ini yang merupakan besaran pokok adalah 

a.  kecepatan, percepatan, dan waktu 

b.  waktu, tenaga, dan gaya  

c. massa, kuat arus, dan waktu 

c.  kuat arus, suhu, dan massa jenis 

e.  usaha, usaha dan waktu 

3. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah …. 

f. besaran vektor adalah besaran yang ditentukan oleh besarnya saja 

g. besaran vektor adalah besaran yang ditentukan oleh arahnya saja 

h. besaran skala adalah besaran yang ditentukan oleh besar dan arahnya 

i. besaran vektor adalah besaran yang ditentukan oleh besar serta arahnya 

j. besaran skalar adalah besaran yang ditentukan oleh arahnya 

4. Dari hasil pengukuran didapatkan hasil 2,0050 m maka jumlah angka 

pentingnya adalah …. 

a.  2  d.  5 

b.  3  e.  6 

c.  4  

 

5. Dari pengukuran sebuah bidang didapatkan panjang 2,115 m dan lebarnya 2,1 

m maka keliling bidang adalah …. 

a.  4,2 m d.  8,43 m 
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b.  8,4 m e.  8,4300 m 

c.  8,340 m 

6. Analog soal di atas maka luasnya adalah 

a.  4,4415 m2 d.  4,4 m2 

b.  4,442 m2 e.  4 m2 

c.  4,44 m2 

7. kg ms-1 atau N.s  merupakan satuan … 

a.  usaha d.  momentum 

b.  daya e.  kecepatan 

c.  gaya 

8. Dalam SI, satuan besaran kalor (panas) adalah 

a.  joule d.  joule per sekon 

b.  kilokalori e.  kalori per sekon 

c.  kalori 

9. Pasangan besaran berikut ini yang memiliki satuan sama adalah …. 

a.  tekanan dan usaha   d.  usaha dan daya 

b.  momentum dan daya  e.  daya dan Impuls 

c.  energi kinetic dan usaha 

10. Suatu penampang pipa bergaris tengah 3,5 cm dengan memperhatikan angka 

penting, maka  luas penampang pipa    (p� =3,14) adalah …. 

a.  9,6 cm2 d.  9,61625 cm2 

b.  9,61 cm2 e.  9,6163 cm2 

c.  9,616 cm2 

11. Pengukuran massa jenis suatu zat adalah 0,20430 kgm-3-. Jumlah angka 

penting hasil pengukuran itu adalah …. 

a.  3  d.  6 

b.  4  e.  7 

c.  5 

12. Apabila hasil pengukuran massa sebuah benda 17.000 kilogram, jumlah angka 

pentingnya adalah …. 

a.  2  d.  5 

b.  3  e.  6 

c.  4   
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13. Sebuah segempat mempunyai panjang sisi-sisi 8,0 cm, 12,5 cm. Luas dan 

keliling segiempat tersebuat adalah …. 

a.  100 cm2 dan 41 cm 

b.  1,00 .102 cm2 dan  41,0 cm 

c.  100 cm2 dan  41,0 cm 

d.  1,00 .102 cm2 dan  41 cm 

e.  1,00 .102 cm2 dan  0, 41 102 cm 

14. Analog soal di atas maka luasnya adalah 

a.  4,4415 m2 d.  4,4 m2 

b.  4,442 m2 e.  4 m2 

c.  4,44 m2 

15. kg ms-1 atau N.s  merupakan satuan … 

a.  usaha d.  momentum 

b.  daya e.  kecepatan 

c.  gaya 

16. Dalam SI, satuan besaran kalor (panas) adalah 

a.  joule d.  joule per sekon 

b.  kilokalori e.  kalori per sekon 

c.  kalori 

17. Pasangan besaran berikut ini yang memiliki satuan sama adalah …. 

a.  tekanan dan usaha   d.  usaha dan daya 

b.  momentum dan daya  e.  daya dan Impuls 

c.  energi kinetic dan usaha 

18. Suatu penampang pipa bergaris tengah 3,5 cm dengan memperhatikan angka 

penting, maka  luas penampang pipa    (p� =3,14) adalah …. 

a.  9,6 cm2 d.  9,61625 cm2 

b.  9,61 cm2 e.  9,6163 cm2 

c.  9,616 cm2 

19. Pengukuran massa jenis suatu zat adalah 0,20430 kgm-3-. Jumlah angka 

penting hasil pengukuran itu adalah …. 

a.  3  d.  6 

b.  4  e.  7 

c.  5 
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20. Apabila hasil pengukuran massa sebuah benda 17.000 kilogram, jumlah angka 

pentingnya adalah …. 

a.  2  d.  5 

b.  3  e.  6 

c.  4   

21. Sebuah segempat mempunyai panjang sisi-sisi 8,0 cm, 12,5 cm. Luas dan 

keliling segiempat tersebuat adalah …. 

a.  100 cm2 dan 41 cm 

b.  1,00 .102 cm2 dan  41,0 cm 

c.  100 cm2 dan  41,0 cm 

d.  1,00 .102 cm2 dan  41 cm 

e.  1,00 .102 cm2 dan  0, 41 102 cm 

V. PENUTUP 

Sampai di sini berarti Anda telah selesai mempelajari isi modul ini. Untuk itu 
saya ucapkan selamat kepada Anda. 
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