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1. Pengukuran Dasar
A. Tujuan

1. Memahami cara menggunakan alat ukur jangka sorong dan mikrometer sekrup yang benar.
2. Memahami cara melaporkan hasil pengukuran yang benar.

B. Dasar Teori
Fisikawan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan selalu melalui proses mengukur. Kegiatan

mengukur merupakan suatu proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sudah
disepakati bersama oleh pengukur dan pengguna. Hasil dari pengukuran adalah pemberian angka atas
obyek atau kejadian sesuai dengan aturan.

Semua besaran fisik yang diperoleh dari observasi eksperimen selalu mempunyai tingkat
ketakpastian. Ketidakpastian ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain: dari peralatan, dari cara
melakukan pengukuran, dari cara membaca, dan dari lingkungan. Semua hal tersebut mempengaruhi
kualitas pengukuran yang akhirnya dapat dikatakan sebagai faktor yang menyebabkan munculnya
ketidakpastian dalam pengukuran.

Indikasi ketelitian dari hasil pengukuran diperoleh dengan melihat banyaknya angka penting
(significantfigure) yang dilaporkan. Angka penting mencerminkan informasi yang sesungguhnya
tentang ketelitian pengukuran. Semakin banyak angka penting yang dilaporkan , semakin teliti proses
pengukurannya.

Gambar 1. Jangka Sorong dan Micrometer Sekrup

Jangka sorong mempunyai dua rahang, yaitu rahang tetap dan rahang sorong.  Di samping itu jangka
sorong mempunyai dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius atau skala vernier. Jangka sorong
umumnya mempunyai ketelitian 0,05 mm dan mikrometer sekrup mempunyai ketelitian 0,01 mm.

C. Alat dan Bahan
– jangka sorong – micrometer sekrup – mistar – neraca
– benda – benda yang akan diukur (balok kayu/logam, ring logam tabung silinder)

D. Prosedur Percobaan
1. Ukurlah panjang balok menggunakan mistar, jangka sorong, dan micrometer sekrup sebanyak

masing – masing 5 kali.
2. Ukurlah jari – jari luar dan dalam ring logam menggunakan jangka sorong
3. Ukurlah kedalaman tabung silinder menggunakan jangka sorong
4. Masukkan hasil pengukuran ke dalam tabel.
5. Laporkan hasil pengukuran tersebut dan bandingkan ketelitian masing – masing alat ukur.



2. Ayunan Sederhana

A. Tujuan
Menentukan percepatan gravitasi bumi di suatu lokasi

B. Dasar Teori
Gerak osilasi yang sering dijumpai adalah gerak ayunan. Jika simpangan osilasi tidak terlalu

besar, maka gerak yang terjadi adalah gerak harmonik sederhana. Ayunan sederhana adalah suatu
sistem yang terdiri dari sebuah massa titik yang digantung dengan tali tanpa massa dan tidak mulur.

Jika ayunan ini ditarik kesamping
dari posisi setimbang dan kemudian
dilepaskan, maka massa m akan berayun
dalam bidang vertikal di bawah pengaruh
gravitasi. Gerak ini adalah gerak osilasi
dan periodik. Pada gambar disamping
sebuah ayunan dengan panjang l, dengan
sebuah partikel bermassa m, yang

membuat sudut  terhadap arah vertikal.
Gaya yang bekerja pada partikel adalah
gaya berat mg dan gaya tarik T dalam
tali.

Syarat yang pokok untuk getaran selaras adalah gaya pemulih F harus berbanding langsung
dengan simpangan x. Gaya pemulih F adalah:

F = - mg sin
Gaya pemulih di sini tidak sebanding dengan  tetapi sebanding dengan sin . Akibatnya gerak

yang dihasilkan bukanlah gerak harmonik sederhana, akan tetapi jika sudut  kecil maka sin  tg ,

 dalam radian. Simpangan sepanjang busur lintasan adalah x = l . Dan untuk sudut kecil, busur
lintasan dapat dianggap sebagai garis lurus.

C. Alat dan Bahan
1. Bola ayunan dengan benang 3. statif 5. mistar
2. Stop watch 4. jangka sorong

D. Prosedur Percobaan
1. Ukurlah massa dan jejari benda (bola besi) yang digunakan untuk praktikum ini !
2. Ukurlah panjang tali yang dipergunakan sampai permukaan atas bola !
3. Simpangkan sudut kecil pada benang kira-kira 50-100 !
4. Berapakah waktu yang diperlukan untuk berayun 10 ayunan setelah bola dilepaskan
5. Ulangi langkah no. 5 dengan panjang tali yang sama tapi massa benda berbeda !
6. Ulangi langkah no. 5 dengan massa benda sama tapi panjang tali berbeda – beda !
7. Tabulasikan data yang anda peroleh ke dalam tabel !
8. Berapakah percepatan gravitasi yang dapat anda tentukan dari percobaan ini ?

Tabel Pengamatan

No l (m) (tetap) m (kg) T (s)

No m (kg) (tetap) l (m) T (s)

E. Pertanyaan
1. Apa yang mempengaruhi ayunan ?
2. Apakah sudut simpangan mempengaruhi periode ayunan ?

Gambar 2
a). Ayunan sederhana dengan massa m dan panjang tali l,
b). Diagram gaya pada ayunan sederhana,
c). Komponen gaya gravitasi dari ayunan sederhana



3. Getaran Pegas (GHS)
A. Tujuan

Menghitung tetapan suatu pegas (per)

B. Dasar Teori
Menurut hukum Hooke, gaya diperlukan untuk mengadakan perubahan bentuk suatu benda,

dengan syarat batas elastis benda belum dilampaui. Jika hanya dibatasi pada gaya dorong dan gaya
tarik saja, dengan perubahan bentuk hanya berupa perpindahan dari titik tempat gaya bekerja,
hubungan antara gaya F dan perpindahan X dari kedudukan kesetimbangan dinyatakan sebagia
berikut.

F = k X
k adalah suatu konstanta yang disebut tetapan
gaya. Apabiala pegas kita tarik atau kita tekan
dengan tangan sehingga mengalami perubahan
panjang sebesar X dari keadaan bebasnya.
Untuk ini diperlukan gaya sebesar: F’= -k X
Gaya F’ disebut gaya pulih elastik (elastis
restoring force). Tanda minus menunjukkan
bahwa gaya pulih selalu berlawanan dengan arah
perpindahan, X. ini berarti gaya pulih selalu
menunjukkan kesetimbangan benda.
Jika suatu pegas berbeban yang mula-mula dalam
keadaan diam dan setimbang, kemudian bahan
ditarik ke bawah sebesar A dari kedudukan
setimbang (X=0) dan dilepaskan, maka beban
akan bergerak bolak-balik ke atas dan ke bawah.
Sekitar kedudukan setimbangnya dengan
simpangan maksimum A.

T =
k

m
2

C. Alat dan Bahan
1. Pegas 3. Statif 4. Stop watch 5. Neraca teknis
2. Beban berkait dan beban tambahan

D. Prosedur Percobaan
1. Timbanglah  pegas, beban berkait, dan masing-masing beban tambahan dengan neraca teknis (4

beban yaitu 50 gr 2 buah, 20 gr 2 buah, dan 10 gr 1 buah).
2. Berapa panjang pegas yang anda gunakan sebelum diberi beban? Tandailah tempat yang anda

ukur panjangnya!
3. Gantungkanlah pegas pada statif dan tautkan beban berkait pada ujung pegas, ukur panjang begas

setiap diberi beban yang berubah!
4. Ulangi saat beban dikurangi/diambil dari pegas!
5. Sekarang gantungkan beban 50 gr pada pengait pada ujung pegas, ukur panjang pegas setiap

diberi beban yang berubah!
6. Catatlah waktu yang diperlukan untuk 10 getaran pegas dan ulangi sekali lagi sepuluh getaran

gunakanlah stop watch. Berapa rata-rata waktu getarnya?
7. Ulangi lagi menggetarkan pegas, sekarang catat waktu untuk bergetar sekitar 2 menit getaran.

Berapa waktunya?

Gambar 3

a).Keadaan setimbang massa yang
dilekatkan dengan sebuah pegas,

b). Pegas ditarik hingga x = L dan kemudian
dilepaskan kembali kearah x = 0,

c). Beberapa keadaan gerakan dari x = L ke
x = 0



4. Dinamika Gerak
A. Tujuan

1. Menentukan percepatan benda.
2. Menerangkan faktor yang mempengaruhi percepatan benda.

B. Dasar Teori
Benda dapat bergerak pada suatu bidang, jika pada benda diberikan gaya yang cukup untuk

menggerakkan benda. Gerak benda dapat berupa gerak lurus dipercepat atau dengan kecepatan tetap.
v = v0 + at

v2 = v0
2 + 2gS

Percepatan yang ditimbulkan oleh benda dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya gaya dan
massa.

F = ma
Untuk mengetahui sejauh mana massa dan gaya terhadap percepatan, berikut kita lakukan

percobaan dinamika.

Gambar 4. Balok kayu pada bidang miring

C. Alat dan Bahan
1. Ticker timer 3. Benang 5. pita kertas
2. Power supply (6V ac) 4. Beban

D. Prosedur Percobaan
1. Ikatkan beban di ujung benang, sedangkan ujung lainnya dengan troli.
2. Benang ini pasang di atas mistar, lalu gantungkan beban melalui katrol. (seperti gambar).
3. Bagian belakang troli diikatkan pita kertas dan dimasukkan pada lubang pita di ticker timer.
4. Hidupkan power supply, lalu lepaskan troli hingga bergerak.
5. Amatilah pita ticker timer, lalu potong tiap lima ketikan dan urutkan.
6. Tempelkan urutan pita tadi pada kertas grafik. Bagaimana bentuk grafiknya?
7. Ukurlah panjang tiap potongan, berapa kecepatan benda jika waktu tiap ketikan 1/50 sekon.

Dapatkah kalian menghitung percepatannya?
8. Gantilah beban dengan beban yang lebih besar, Ulangilah langkah 2-8.
9. Tambahilah massa troli dengan meletakkan beban di atasnya, lalu ulangi langkah 2-8.

E.  Analisis Data

1. Buatlah grafik antara jumlah 5 titik pada pita kerta terhadap satuan waktu
2. Buatlah grafik antara massa beban terhadap percepatan troli



5. Koeffisien Gesekan
A. Tujuan

1. Menentukan koeffisien gesekan statis antara benda dengan bidang miring
2. Menentukan koeffisien gesekan dinamis antara benda dengan bidang miring

B. Dasar Teori
Benda dapat tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja

pada benda tersebut. Gaya yang bekerja pada benda dapat berupa gaya gesekan yang dapat
menghentikan gerak benda. Setiap benda bergerak umumnya mendapat gaya hambat atau gaya
gesekan yang arahnya berlawanan dengan gerak benda tersebut (kecuali benda yang bergerak dalam
ruang hampa). Sebuah balok yang bergerak di permukaan kayu atau meja akan mengalami gaya
gesekan sebesar

Fg = μN
N  = mg cos θ
Fg = mg sin θ μ = tan θ

Gambar 5. Balok kayu pada bidang miring

C. Alat dan Bahan
- balok kayu - busur derajat
- bidang miring - beban

D. Prosedur Percobaan
1. Timbang balok kayu sebelum digunakan dalam percobaan ini
2. Letakkan balok kayu di atas bidang miring
3. Ubah sudut bidang miring dengan sudut tertentu sampai saat balok kayu akan bergerak
4. Ukur sudut bidang miring tesebut
5. Ulangi untuk balok kayu yang berbeda massa

E. Analisis Data
1. Buatlah grafik antara massa balok kayu dengan μ
2. Buatlah grafik antara sudut bidang miring dengan μ

mg

mg cos θ

mg sin θ

N

fg

θ



6. Resonansi Bunyi
A. Tujuan

1. Menentukan frekuansi sumber bunyi
2. Menetukan kecepatan gelombang bunyi di udara

B. Dasar Teori
Resonansi ialah suatu gejala turut bergetarnya udara atau turut

berbunyi dikarenakan sumber bunyi yang lain. Syarat agar
terjadinya resonansi adalah suatu keharusan frekuensi yang ikut-
ikut bergetar sama dengan frekuensi sumber bunyi.
Dengan adanya gejala resonansi ini kita dapat mencari cepat
rambatnya suara di udara, dan menghitung frekuensi suatu sumber
bunyi (garpu tala) yang belum diketahui frekuensinya. Agar lajur
udara di atas permukaan air dalam pipa dapat beresonansi denag
bunyi garpu tala ( sumber bunyi ) yang dibunyikan,haruslah tinggi
lajur itu sesuai dengan frekuensi sumber bunyi.

Besarnya tinggi lajur udara Ln adalah : 
4

1
)12(  nLn

dengan : n = 1,2,3,4,…….

Untuk  :  n = 1 4
1

1 L

n = 2 4
3

2 L

Maka  : L2 – L1       =  2
1

4
1

4
3 

)(2 12 LL 
Apabila frekuensi sumber bunyi f di ketahui, maka besarnya kecepatan suara adalah :

fxv 
Sedangkan untuk mencari frekuensi garpu tala yang belum di ketahui, maka :


v

f 

C. Alat dan Bahan
1. Tabung kaca dengan skala yang dilengkapi torak
2. Garpu tala / sumber bunyi

D. Prosedur Percobaan
Percobaan I
1. Anda mendapatkan dua buah garpu tala, salah satunya memiliki tanda yang menunjukkan besar

frekuensi nada garpu tala, yang lainnya tidak tertulis (atau ditutup). Berapa frekuensi garpu tala
yang sudah diketahui frekuensinya itu?

2. Isi tabung kaca dengan air, cobalah naik dan turunkan tandon air. Amati permukaan air dalam
tabung kaca. Apa yang terjadi pada permukaan air itu? Mengapa demikian?

3. Pukullah garpu tala, apa yang anda dengar? Keras atau lemah?
4. Sekarang pukul garpu tala itu di mulut tabung kaca. Dapatkah anda mencari beberapa kedudukan

dimana terjadi resonansi?Bagaimana caranya?
5. Dari a s/d d anda dapat mencari besarnya kecepatan suara di udara.
Percobaan II
1. Ulangilah percobaan seperti di atas dengan menggunakan garpu tala yang akan di cari

frekuensinya.
2. Dengan V diketahui dari percobaan I , maka frekuensi garpu tala dapat di hitung.



3. Catat semua data dalam laporan sementara.

7. Interferensi Gelombang

A. Tujuan
1. Mengukur kecepatan gelombang pada dawai.
2. Mengukur frekuensi nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua

B. Dasar Teori
Gelombang dawai merupakan gelombang mekanik yang dalam perambatannya membutuhkan

media yaitu dawai. Gelombang ini merupakan gelombang transversal dengan persamaan simpangan

)sin( kxtAy  
Gelombang ini akan bertemu dengan gelombang pada arah berlawanan yang memiliki beda fase 
dengan gelombang semula

)sin(   kxtAy

Gabungan dari kedua gelombang ini adalah :

)sin()cos(2 kxtAy 
Hasil ini akan menunjukkan terjadinya perut dan simpul.

C. Alat dan Bahan
– Power supply (6V ac) Benang Beban Mistar
– Vibrator (dapat diganti dengan ticker timer)

D. Prosedur Percobaan
1. Ukurlah panjang tali yang akan digunakan dalam percobaan lalu timbang lati tersebut
2. Pasanglah tali pada vibrator, lalu ujungnya dipasang pulley dan pasang beban tergantung
3. Hidupkan vibrator lalu atur dengan cara mengeser – geser agar diperoleh 1 perut
4. Hitung frekuensi getaran stasioner tersebut
5. Ulangi langkah di atas untuk mencari 2 perut, 3 perut, dan 4 perut.

E. Analisis Data



8. Momen Inersia

A. Tujuan
Menentukan nilai momen inersia suatu benda secara statis dan secara dinamis

B. Dasar Teori
Benda tegar yang distribusi massanya kontinyu, momen inersianya dapat diperoleh dengan cara

membangi benda tegar tersebut menjadi N elemen massa m1, Dm2, …, N dengan jarak masing-
masing r1, r2, … rN terhadap sumbu rotasinya sehingga:

I = 


N

1i

2
iirm

Momen inersia suatu benda juiga dapat dinyatakan dengan cara
dinamis, yaitu dengan cara menggantungkan benda pada kawat dan ujung
kawat yang lain diikatkan pada statif. Jika benda diputar sehingga kawat
terpuntir, dan kemudian benda dilepaskan, karena momen gaya pulih dari
kawat maka benda akan mengalami gerak harmonik angular (sudut). Periode
(waktu getar) T dari puntiran (ayunan torsi) ini dinyatakan dengan:

I
T=2

π

k
k = tetapan momen gaya puntiran kawat - Ib  = momen inersia benda
I = Ib + Ik - Ik  = momen inersia kawat

C. Alat dan Bahan
1. Keping logam silinder 5. Jangka sorong
2. Keping logam bujur sangkar 6. Mikrometer sekrup
3. Keping logam persegi panjang 7. Stopwatch
4. Statif dengan kawat untuk ayunan torsi 8. Neraca

D. Prosedur Percobaan
Menentukan momen inersia dengan cara statis
1. Ukurlah massa masing-masing keping logam?
2. Ukurlah diameter keping logam silinder?
3. Ukurlah tebal keping logam siliner?
4. Ukurlah panjang, lebar dan tebal keping logam bujur sangkar?
5. Dari data tersebut, hitung momen inersia masing-masing keping logam dengan cara statis?
Menentukan momen inersia dengan cara dinamis
1. Gantungkan silinder sehingga sumbu silinder berimpit dengan kawat puntiran!
2. Putar tersebut! dan catat waktu yang diperlukan ayunan torsi untuk melakukan 10 getaran?
3. Gantungkan silinder di mana diameternya sejajar dengan kawat puntiran!
4. Lakukan seperti langkah no 2!
5. Gantungkan keping persegi panjang sehingga panjangnya sejajar dengan kawat puntiran!
6. Lakukan seperti langkah no 2!
7. Ulangi seperti no 5 tetapi yang sejajar dengan kawat puntiran adalah tebalnya kemudian melakukan

seperti no 2!
8. Ulangi seperti no 5 tetapi yang sejajar dengan kawat puntiran adalah lebarnya kemudian melakukan

seperti no 2!
9. Gantungkan keping bujur sangkar sehingga sumbu keping bujur sangkar berimpit dengan kawat

puntiran, kemudian melakukan seperti no 2!



9. Kekentalan Fluida

A. Tujuan
Menentukan koeffisien viskositas / kekentalan suatu fluida

B. Dasar Teori
Apabila sebuah bola bergerak dalam zar alir maka pada bola tersebut bekerja suatu gaya yang

sifatnya menahan laju bola itu. Sir George Stokes, pada tahun 1845, merumuskan gaya yang menahan
laju bola kecil yang bergerak dalam suatu zat cair secara laminer, yang kemudian disebut Hukum
Stokes, sebagai berikut.

rvFs 6
Gaya Stokes Fs sebanding dengan kecepatan gerak bola v, oleh karena itu jika gerakan bola

dipercepat, maka makin jauh dari permukaan, v makin besar.  Dengan demikian Fs bertambah besar juga.
Akhimya dicapai kesetimbangan gaya, yakni gaya ke atas dan ke bawah sama besar, berarti gerakan bola
adalah beraturan (hukum-2 Newton).  Dalam keadaan ini,

W       =  Fa + Fs

bgv   = zgV + 6rv

6rv = bgv– zgV

6rv = (b-z)gV

)(
v

gr

9

2
zb

2



C. Alat dan Bahan
– Silinder/Tabung kaca - Rol meter - Jangka sorong
– Bola-bola logam (gelas) - Stop Watch

D. Prosedur Percobaan
1. Ukurlah jejari bola r, panjang kolom zat cair 1, massa bola m, dan ukur pula massa jenis zat cair

dengan hidrometer z.  Dengan mengukur massa dan jari-jari bola maka massa, jenis benda (bola)
dapat ditentukan dengan persamaan,

a.
3b r3/4

m

volume

massa




b. Kecepatan v adalah kecepatan gerak beraturan, diperoleh dari hubungan    v = 1/t dimana
1 adalah jarak tempuh (jarak AB).

2. Tandailah A, yakni saat bola mulai melakukan gerak beraturan.  Untuk ini perlu dilakukan
percobaan yang berulang-ulang untuk menentukan A tersebut.  Tetapkan pula B, upayakan tidak
terlalu mepet dengan dasar tabung.

3. Lepaskan bola dari bibir tabung zat cair.  Pada saat bola melewati A hidupkanlah stop watch, dan
setelah bola melewati B stop watch dimatikan.  Catatlah waktu untuk selang AB tersebut.

4. Hasil pengukuran dituliskan dalam tabel berikut,
a. r ..............................................................: cm
b. m ...........................................................: gram
c. b ..........................................................: g/cm3

d. g ..........................................................: g/cm3

e. g ............................................................: cm/s2

AB
(cm)

T
(detik) )s/cm(

t

AB
v  )(

v

gr

9
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zb
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10. Kalorimeter Joule
A. Tujuan

1. Menghitung tara kalor listrik
2. Menghitung panas jenis suatu logam

B. Dasar Teori
Andaikan sistem A yang suhunya lebih tinggi dari suhu sistem B dihubungkan satu sama lain,

apabila telah tercapai kesetimbangan termal, maka suhu A menurun dan suhu B meningkat. Aliran
panas terjadi bila terdapat perbedaan suhu sehingga terjadi perpindahan kalor. Apabila seutas kawat
tahanan direndam dalam suatu zat cair kermudian dimasukkan kedalam bagian dari sistem dan diberi
beda potensial serta arus listrik yang konstan, maka dalam kawat akan terjadi aliran energi yang
disebut pengerjaan usaha ( daya listrik). Apabila daya listrik ini dilakukan selama beberapa waktu,
maka akan terjadi suatu usaha yang dihasilkan, Aliran listrik yang melewati kawat filamen akan
memberikan kalor pada air, wadah aluminium + pengaduk, dan benda logam yang berada dalam
kalorimeter tersebut.

Persamaan kesetaraan antara energi listrik dengan energi panas yang diterima sistem di
sekitarnya yaitu :

0,24 V I t  = (maca + mAlcAl + mxcx) ΔT

Gambar. Bagan Kalorimeter Joule

C. Alat dan Bahan
1. Kalorimeter Joule 3.  Stop Watch 5.  DC Power Supply
2. Volmeter dan Ampermeter 4.  Termometer 6.  Neraca Teknis

D. Prosedur Percobaan
1. Timbang wadah kalorimeter+pengaduk dan catat massanya (mAl)
2. Masukkan air dengan ketinggian ½ wadah, timbang dan catat massanya (ma)
3. Masukkan logam yang akan diukur panas jenisnya ke dalam air di kalorimeter dan timbang dan

catat massanya (mx). Di mana mx = m total – mAl – ma

4. Catat suhu awal kalorimeter (T0)
5. Siapkan rangkaian seperti gambar di atas lalu ON kan power supply
6. Catat suhu kalorimeter setiap 30 second. Catat sampai 6 titik data

E. Analisis Data
1.  Buatlah tabel seperti di bawah ini.
2.  Buatlah grafik antara ΔT dengan t
3.  Tentukan gradien grafik tersebut.
4.  Hitung panas jenis logam (cx) , di mana ca = 1 kal/g°C dan cAl = 0,217 kal/g°C

di mana ΔT = Tn – T0

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6
No t (s) Tn (°C) ΔT (°C)
n

Voltmeter
Ammeter

Powersupply

– +

Termometer

A
V


