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A. Pengukuran 

Sebagai bagian dari sains, fisika dikembangkan melalui proses ilmiah. Salah satu kegiatan penting

dalam  proses  ilmiah  ini  adalah  eksperimen.  Dan  eksperimen  erat  hubungannya  dengan

pengukuran.

Apa yang dimaksud dengan pengukuran?

Pada prinsipnya, pengukuran adalah proses membandingkan kuantitas yang dapat diukur (sering

disebut juga dengan besaran) dengan sebuah satuan standar tertentu. Satuan standar ini harus

dinyatakan mengikuti nilai pengukuran terhadap kuantitas yang diukur. Misalnya, saat mengukur

panjang, kita harus menuliskannya menjadi: 10 cm, 12 inchi, 32 kaki, dan sebagainya. Inchi, cm,

dan kaki  yang mengikuti  angka hasil  pengukuran pada contoh kita  adalah apa yang disebut

dengan satuan. Dalam fisika, tidak ada maknanya menuliskan sebuah hasil pengukuran dengan

angkanya saja tanpa satuan.

Pada dasarnya,  kuantitas  atau besaran yang  dapat  diukur  terdiri  atas  tujuh  kuantitas  pokok.

Kuantitas  lainnya yang tidak termasuk  ke  dalam tujuh  kuantitas  ini  disebut  dengan kuantitas

(besaaran) turunan. Ketujuh kuantitas pokok tersebut ditunjukkan dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kuantitas pokok dalam fisika

No. Kuantitas Satuan Singkatan satuan

1 Panjang meter m

2 Waktu sekon s 

3 Massa kilogram kg

4 Arus listrik ampere A 

5 Temperatur kelvin K 

6 Jumlah zat mol mol 

7 Intensitas cahaya candela cd

Perhatikan  bahwa  satuan  untuk  masing-masing  kuantitas  pada  tabel  di  atas  adalah  satuan

berdasarkan  SI.  Pada  beberapa  tempat  atau  berdasarkan  alasan  lain,  satuan  untuk  suatu

kuantitas dapat berbeda dengan tabel  di  atas.  Misalnya,  di  Indonesia kita sering menyatakan

temperatur dengan satuan oC, di Inggris untuk satuan panjang sering digunakan foot (kaki), inchi,

dan sebagainya. Namun demikian, untuk kalangan ilmiah, terutama dalam forum fisika, satuan-

satuan yang digunakan haruslah dalam satuan SI seperti yang dicantumkan dalam tabel 1 di atas.



Konversi satuan

Kadang kala kita harus menyatakan sebuah hasil  pengukuran kuantitas yang dilakukan dalam

suatu  satuan  ke  dalam  satuan  lain.  Misalnya  seseorang  mengukur  panjang  benda  dengan

menggunakan satuan inchi dan menyampaikannya kepada kita bahwa panjangnya adalah 21,5

inchi. Karena kita tidak terbiasa dalam satuan inchi dan kita lebih menyukai bekerja dalam satuan

cm, maka kita harus melakukan konversi satuan.

Untuk keperluan tersebut, kita harus memiliki faktor konversi. Dalam kasus ini, faktor konversi ini

dapat diperoleh dari informasi bahwa 1 inchi = 2,54 cm, atau dapat ditulis menjadi

1 = 2,54 cm/in (in adalah singkatan dari inchi)

Selanjutnya, kita kalikan hasil pengukuran yang ingin kita konversi dengan faktor konversi di atas

sebagai berikut

(21,5 inchi )× (1 )=(21,5 inchi )× (2,54 cm /inchi )=54,6 cm

jadi, diperoleh 21,5 in = 54,6 cm.

Contoh lain:

Seorang pebalap sepeda mencatat bahwa kelajuannya pada saat tertentu mencapai 55 mi/h (mil

per jam). Berapakah kelajuan tersebut dinyatakan dalam (a) meter per sekon? (b) km per jam?

Jawab:

Kita ketahui bahwa 

1 in = 2,54 cm, 1 mil = 5280 ft (kaki), dan 1 ft = 12 in

(a) Untuk mengubah ke satuan meter per sekon, pertama kita ubah mi menjadi meter.

55mi=55mi×5280( ftmi )×12(
inchi
ft )×2,54( cminchi )=8.851 .392cm=88.513,92m

Karena 1 jam = 3600 sekon maka

55 mil/h = (88.513,92 m)/3600 (sekon) = 24,5872 m/s

Hasil di atas kita bulatkan menjadi 25 m/s (lihat bagian angka penting). Jadi 55 mil/h = 25 m/s.

(b) Untuk mengubah mi/h menjadi km/jam, kita hanya perlu mengubah mi menjadi km

Pada bagian (a) tampak bahwa 55 mi = 88.513,92 m sedangkan kita ketahui bahwa 1 m = 10 -3 km

sehingga 55 mi = 88,51392 km yang kita bulatkan menjadi 88 km. Dengan demikian 55 mi/h = 88

km/jam.



B. Ketidakpastian dan Angka Penting

Melakukan pengukuran secara benar dan tepat merupakan hal yang sangat penting terutama

dalam  eksperimen.  Namun  demikian,  secara  alamiah  tidak  ada  pengukuran  yang  akan

menghasilkan hasil  pengukuran yang mutlak.  Ini  berarti  bahwa saat  Anda mengukur  sesuatu,

misalnya mengukur lebar kertas, hasil pengukuran yang Anda peroleh bukanlah hasil yang benar

secara mutlak. Selalu terdapat ketidakpastian dalam hasil pengukuran yang kita lakukan. Oleh

karena  itu  dalam  menuliskan  hasil  pengukuran,  adalah  hal  yang  penting  untuk  menyertakan

perkiraan ketidakpastian dari pengukuran yang kita lakukan. 

Hasil pengukuran yang kita lakukan dapat dituliskan dengan format sebagai berikut

X = xo ± ∆x

X  adalah  hasil  pengukuran  kita,  xo adalah  hasil  pembacaan  pada  alat  ukur,  dan  ∆x  adalah

ketidakpastian dari pengukuran yang kita lakukan. 

Ketidakpastian dari pengukuran ditentukan berdasarkan alat yang kita digunakan dan kadang-

kadang juga dipengaruhi oleh metode pengukuran yang kita gunakan.

Sebagai  ilustrasi,  misalkan  kita  mengukur  benda  seperti  pada  gambar  berikut  dengan

menggunakan mistar. Maka ketidakpastian dari pengukuran kita dapat dapat diambil bernilai 0,1

cm atau 1 mm yaitu skala terkecil yang dimiliki oleh alat ukur kita sehingga kita dapat menuliskan

hasil pengukuran kita berdasarkan gambar sebagai berikut:

lebar = (8,8 ± 0,1) cm

Apa makna hasil pengukuran kita di atas?

Hasil  tersebut  menjukkan  bahwa  hasil  pengukuran

yang dilakukan terhadap benda tersebut pasti akan

selalu berada pada rentang 8,7 cm sampai 8,9 cm.

Seseorang yang mengukur benda tersebut dan hasil

pengukurannya  berada  pada  rentang  nilai  di  atas,

maka  hasil  pengukuran  tersebut  adalah  benar.  Itu

berarti hasil pengukuran yang dilakukan tidak mesti

selalu bernilai 8,8 cm. Selama hasil pengukurannya

berada  pada  rentang  hasil  pengukuran  yang  ditunjukkan  oleh  ketidakpastiannya,  maka  hasil

pengukuran tersebut benar.

Angka penting

Jumlah digit yang reliabel dari sebuah hasil pengukuran disebut dengan angka penting. Dengan

demikian,  pada hasil  pengukuran kita  di  atas,  yaitu 8,8 cm mengandung dua angka penting.



Sedangkan angka 0,0622 cm mengandung tiga angka penting (angka nol pada bilangan tersebut

hanya menunjukkan tempat desimal).

Pada  saat  melakukan  perhitungan,  hindarilah  untuk  mencuplik  semua digit  perhitungan  yang

Anda peroleh melebihi jumlah angka penting paling sedikit dari angka yang Anda hitung.

Sebagai contoh, Anda menghitung luas sebuah segi empat yang panjang sisi-sisinya adalah 11,3

cm dan 6,8 cm. Berdasarkan hasil perhitungan dari kalkulator, diperoleh 76,84 cm2. Jika Anda

mengambil  hasil  tersebut  seperti  di  atas,  yaitu  76,84 cm2,  maka jawaban Anda kurang tepat

sebab jumlah angka penting paling sedikit dari angka yang Anda kalikan adalah 2 yaitu pada 6,8

cm. Berarti hasil perhitungan Anda hanya boleh mengandung dua angka penting saja, sisanya

dibulatkan. Dengan demikian jawaban yang harus Anda tuliskan untuk kasus di atas adalah 77

cm2.

Latihan

1. Hektar dan acre merupakan salah satu satuan untuk luasan yang sering dipakai.  Satu

hektar didefinisikan sebagai 1,000 x 104 m2. Satu acre sama dengan 4,356 x 104 ft2. Berapa

acre-kah 1 hektar itu?

2. Sebuah atom memiliki diameter sekitar 1,0 x 10-10 µm (µ atau mikro adalah faktor pengali

bernilai  10-6).  (a)  Berapakah nilai  diameter  ini  dalam inchi? (b)  Kira-kira berapa banyak

atom yang dapat diletakkan di atas sebuah garis yang panjangnya 1,0 cm? Asumsikan

atom-atom tersebut bersentuhan satu sama lain dan tidak menumpuk)

3. Hitunglah perkalian berikut: (3,079 x 102 m) x (0,068 x 10-1 m) = ... 

4. Sebuah bola pantai memiliki jari-jari r = 0,84 ± 0,04 m. 

a) Berikanlah penjelasan apa makna dari hasil pengukuran ini. 

b) Hitunglah  volume  bola  pantai  tersebut  dan  tuliskan  hasilnya  dengan

menyertakan ketidakpastiannya.

5. Berapakah luas dan perkiraan ketidakpastian dari sebuah lingkaran yang berjejari 3,1 x 104

cm?
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