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PERATURAN PRAKTIKUM
LABORATORIUM FISIKA

A. TATA TERTIB PRAKTIKAN
1. Pendaftaran

 Setiap mahasiswa yang hendak melaksanakan praktikum diharuskan mencantumkan dalam
FRS yang bersangkutan dan mendaftarkan diri di tata usaha Fakultas Sains Dan Teknologi
pada waktu yang ditentukan.

 Ketentuan mengenai pelaksanaan pendaftaran akan diumumkan tersendiri.
 Bagi yang terlambat mendaftarkan diri pada waktu yang telah ditetapkan, kesempatan

praktikumnya ditunda pada kesempatan pembukaan praktikum berikutnya.

2. Responsi Praktikum (Penjelasan Praktikum)
 Praktikan yang telah terdaftar wajib mengikuti response praktikum menurut jadwal yang

telah ditentukan, sesuai dengan jadwal.
 Materi responsi praktikum meliputi : tata tertib lab. Fisika, teori pemakaian alat (TPA), dan

teori ketidakpastian.
 Bagi yang tidak mengikuti responsi tidak diperkenankan mengikuti praktikum fisika pada

semester yang berjalan.

3. Pre Test (Tes Pendahuluan)
 Sebelum praktikum, setiap praktikan diwajibkan mengikuti test pendahuluan dengan

membawa kartu praktikan dan kartu pengenal.
 Materi test pendahuluan terdiri dari teori ketidakpastian dan teori pemakaian alat.
 Bagi yang tidak lulus test/ tidak mengikuti test pendahuluan, tidak diperkenankan mengikuti

praktikum.

4. Syarat Praktikum
 Yang dapat melakukan praktikum adalah mahasiswa yang telah lulus test pendahuluan
 Praktikum hanya dalat dilakukan pada jam dan tanggal yang telah ditentukan dalam jadwal

praktikum.
 Para praktikan harus hadir maksimal 10 menit sebelum praktikum dimulai.
 Bagi yang terlambat datang tidak diperkenankan mengikuti praktikum.
 Setiap kali melakukan praktikum diharuskan membawa kartu praktikan dan kartu pengenal.

5. Pelaksanaan Praktikum
 Tiap kali sebelum melakukan praktikum diharuskan terlebih dahulu :

a. Mengisi daftar hadir yang telah disediakan di tata usaha Fakultas Sains Dan Teknologi.
b. Menitipkan tas dan perlengkapan lain yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan

praktikum pada tempat yang telah disediakan serta memakainya kembali setelah
praktikum selesai (kecuali barang berharga dan alat hitung).

c. Mengisi bon pinjam alat-alat dan menyerahkan kembali kepada teknisi untuk meminjam
alat-alat yang diperlukan. Periksalah apakah alat tersebut dalam kondisi baik.

d. Menyerahkan kartu praktikan kepada asisten yang bertugas dan meminta kembali
setelah seluruh kegiatan praktikum selesai (jangan lupa paraf asisten pada kartu).
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 Praktikan harus berpakaian rapi dan sopan serta dilarang memakai :
 T-Shirt (kaos tanpa kerah)
 Sandal

Tidak perlu memakai jas laboratorium.
 Selama praktikum, praktikan harus mengikuti petunjuk dari asisten.
 Selama praktikum dilarang bersenda gurau, merokok, mengotori alat-alat dan ruangan lab

serta meninggalkan tugas-tugas praktikum tanpa ijin asisten/staf lab.
 Selama praktikum alat-alat harus dijaga agar tidak menjadi kotor atau rusak dan selalu

ditempatkan pada tempat yang aman.
 Setelah praktikum selesai, semua alat-alat yang dipinjam harus dikembalikan dalam

keadaan baik dan lengkap kepada teknisi lab pada tempat semula.
 Bila terjadi kerusakan alat, praktikan diwajibkan mengganti alat tersebut.
 Setelah praktikum alat-alat yang terdapat dimeja praktikum dirapikan seperti semula, alat-

alat yang dipinjam dikembalikan, baru mengerjakan laporan.
 Hasil pengamatan (data-data) praktikum harus ditulis tangan.
 Hasil pengamatan harus disyahkan lebih dahulu oleh asisten yang bersangkutan sebelum

selesai mengerjakan laporan praktikum.

6. Laporan Praktikum
 Setiap praktikan yang telah selesai mengerjakan praktikum diwajibkan membuat laporan

praktikum yang susunannya telah ditetapkan sebagai berikut :
a. Maksud percobaan.
b. Alat-alat yang dipergunakan.
c. Teori singkat.
d. Jalannya peecobaan.
e. Hal-hal yang harus diperhatikan.
f. Jawaban tugasz laporan percobaan, perhitungan yang dilengkapi dengan teori

ketidakpastian.
g. Grafik bila ada.
h. Kesimpulan.

 Laporan praktikum harus dikerjakan di lab dan menyerahkan langsung kepada asisten yang
bersangkutan.

 Untuk menghemat pemakaian waktu di laboratorium setiap praktikan diwajibkan
mengerjalan beberapa laporan dirumah antara lain :
a. Maksud percobaan
b. Alat-alat yang diperlukan
c. Teori singkat
d. Jalannya percobaan
e. Hal-hal yang perlu diperhatikan
f. Jawaban tugas laporan percobaan
g. Kerangka perhitungan untuk perhitungan hasil percobaan pada bagian B.

 Bagi praktikan yang tidak mengerjakan laporan seperti pada poin diatas, tidak
diperkenankan mengikuti praktikum pada hari itu.

 Laporan dibuat diketik computer dalam kertas A4 dengan melampirkan hasil pengamatan
yang telah disyahkan oleh asisten yang bersangkutan.

 Lembaran-lembaran laporan praktikum seperti pada butir diatas harus disusun rapi.
a. Diberi nomor urut laporan.
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b. Seluruh lembar laporan harus dijepit mati dengan disteples.
 Laporan harus dikerjakan serapi rapinya karena tidak ada kesempatan perbaikan laporan.
 Laporan akan dikoreksi oleh asisten yang bersangkutan dan akan diberi nilai sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

7. Ketentuan Praktikum Susulan
 Praktikum susulan diberikan kepada mahasiswa karena :

a. Tidak dapat hadir dalam jadwal yang telah ditetapkan.
b. Dibatalkan praktikumnya, karena pelanggaran tata tertib.
c. Memperbaiki nilai praktikum.

 Praktikan yang akan mengikuti praktikum susulan harus terdaftar dalam FRS dan
mendaftarkan diri di tata usaha FST.

 Jadwal praktikum susulan ditetapkan terpisah dari jadwal praktikum regular.
 Praktikum susulan hanya dapat diberikan selama masa praktikum berlangsung (selama

masih ada jadwal regular).

8. Ujian Akhir Praktikum
 Setelah semua praktikum selesai, akan diadakan test akhir praktikum.
 Yang berhak mengikuti ujian akhir praktikum adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan

semua nomor percobaan.
 Mandaftarkan diri untuk mengikuti ujian akhir praktikum menurut jadwal yang telah

ditentukan.
 Bahan-bahan ujian akhir meliputi keseluruhan nomor-nomor percobaan yang telah

dilakukan dalam satu semester/tahun dan pengetahuan dasar fisika.

9. Tanda Selesai Praktikum
 Yang berhak menerima tanda selesai praktikum (nilai praktikum) hanyalah praktikan yang

telah menyelesaikan laporan praktikumnya dengan baik dan lengkap serta mengikuti test
akhir dan nilai akhir memenuhi syarat lulus.

 Yang tidak dapat dinyatakan selesai diharuskan mengulang nomor percobaan yang belum
diselesaikan pada semester/tahun kuliah berikutnya.

 Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir namun belum selesai praktikumnya
dapat diberikan susulan praktikum dengan menunjukkan surat keterangan dari
fakultas/jurusan mahasiswa yang bersangkutan.

10. Sanksi – Sanksi
 Bagi praktikan yang tidak hadir dalam jadwal yang telah ditentukan dikeakan denda sebesar

satu biaya percobaan untuk tiap nomor percobaan yang tidak dikutinya. Kecuali ketidak
hadirannya tersebut disebabkan sakit yang harus disertai dengan surat keterangan dokter.

 Bagi praktikan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam tata tertib ini yang
menyebabkan praktikumnya dibatalkan oleh asisten maupun staff edukatif lab disika,
dikenakan denda sebesar satu biaya percobaan untuk setiap nomor percobaan yang
dibatalkan.

 Bila terjadi pelanggaran terhadap tata tertib umum yang berlaku akan dikenakan tindakan
akademis yang akan ditetapkan oleh pimpinan lab fisika.

 Praktikan yang semasa praktikum belum/tidak menyelesaikan lengkap praktikum dan
laporannya, kesempatan untuk menyelesaikan diberikan pada tahun akademik berikutnya.
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 Bagi setiap praktikan hanya diperkenankan melakukan praktikum susulan maksimal 3 kali
dalam 1 semester. Bagi praktikan yang tidak bisa mengikuti praktikum lebih dari 3 kali maka
dikenakan sanksi berupa skorsing untuk melakukan praktikum pada semester berjalan.

11. Ketentuan Tambahan
Hal –hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian.

B. ASISTEN LABORATORIUM
1. Tugas Wewenang Asisten

 Asisten wajib menegakkan disiplin dan tata tertib yang berlaku pada praktikum, dan berhak
menegur dan mengeluarkan praktikan dari ruang praktikum apabila terjadi indispliner
selama praktikum.

 Asisten wajib memberikan test pendahuluan dan memeriksa tugas kerangka laporan
praktikum yang diberikan waktu penjelasan.

 Setiap asisten diwajibkan memberikan asistensi dengan penuh tanggung jawab, dan
memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan kepada praktikan selama kegiatan
praktikum berlangsung.

 Sebelum praktikum dimulai, setiap asisten diwajibkan memeriksa apakah praktikan telah
menyiapkan kerangka laporan, dan menolak praktikan yang tidak menyiapkan kerangka
laporan tersebut. (laporan pendahuluan).

 Setiap asisten ikut bertanggung jawab terhadap alat-alat yang sedang digunakan oleh
praktikan dan segera melaporkan kepada teknnisi atau staff apabila terdapat atau terjadi
kerusakan alat/pecah.

 Setiap asisten diwajibkan mengawasi jalannya praktikum dan menilai/mengoreksi laporan
yang dikerjakan oleh praktikan serta bertanggung jawan atas nilai yang diberikannya.

 Bagi Asisten yang tidak hadir dalam jadwal yang telah ditetapkan selama 3 kali berturut-
turut maka asistensinya akan digantikan dengan asisten lain dalam semester yang sedang
berjalan tanpa pemberitahuan lebih dahulu dari lab fisika.

 Setiap asisten berhak memberikan usul atau kritik yang membangun, baik mengenai
prosedur praktikum, (termasuk metode) maupun alat alat yang dipergukanan, dan langsung
disampaikan kepada staff atau pimpinan lab fisika.

 Asisten berhak menerima honor asisten sesuai dengan jumlah waktu asistensi dan besarnya
ditentukan menurut peraturan universitas yang berlaku.

2. Kewajiban Selama Praktikum
 Para asisten harus datang maksimal 10 menit sebelum tes pendahuluan/praktikum

berlangsung serta menandatangani berita acara asistensi, apabila terlambat maka tidak
diperkenankan memberikan asistensi.

 Asisten diharuskan memberikan paraf pada kartu praktikum dan juga memberi paraf pada
lembar hasil pengamatan data praktikum sebelum mengerjakan laporan praktikum.

 Selama praktikum berjalan setiap asisten wajib menjaga dan bertanggung jawab kepada
penggunaan alat-alat serta memeriksa kembali alat-alat tersebut sebelum dikembalikan
kepada teknisi yang bertugas.

 Sehubungan dengan bagian diatas, apabila terdapat kekurangan atau kerusakan alat yang
dijumpai oleh asisten berikutnya, maka tanggung jawab terhadap kerusakan alat berada
pada asisten yang bertugas sebelumnya.

 Untuk menjaga wibawa serta martabat selama praktikum, maka selama praktikum
berlangsung asisten tidak diperkenankan :



v

 Selama praktikum asisten diwajibkan mengawasi pengunaan alat alat/meter meter agar
jangan sampai terjadi kerusakan, dan wajib menunggu dan membimbing praktikum dalam
menyelesaikan laporan praktikum di laboratorium.

3. Penilaian Laporan
 Asisten wajib mengambil berkas laporan praktikum, baik yang telah selesai atau yang ketika

waktu praktikum telah habis.
 Laporan dikoreksi dan diberi nilai sesuai dengan kriteria penilaian yang terdapat dalam

setiap laporan.

4. Pengembangan
 Sebagai seorang ilmuwan, asisten dapat ikut mengembangkan pengetahuannya dalam

bidang fisika untuk kemajuan laboratorium dengan jalan mengikuti upgrading, seminar
maupun diskusi diskusi ilmiah.

 Hal pada bagian atas dimaksudkan agar dapat dikembangkan metode baru dalam tes
pendahuluan atau dalam membimbing praktikum dengan alat-alat yang ada.

C. SISTEMATIKA PENILAIAN
Nilai praktikum terdiri dari 3 bagian, meliputi :
A. Nilai Pre-Test : 10%
B. Nilai Kegiatan Praktikum : 30%
C. Nilai Laporan Praktikum : 30%
D. Nilai Post Test (ujian akhir tertulis) : 30%
Komponen yang akan dinilai dalam pelaksanaan praktikum adalah sebagai berikut :

1. Nilai Kegiatan Praktikum
Komponen yang akan dinilai oleh asisten serta bobot masing-masing komponen selama
pelaksanaan praktikum dapat dilihat dalam tabel berikut :

Nama Hasil Pengamatan Standard Nilai / Prestasi
Penget. Teori Prakt. 30

Fak./Jurusan : Keterampilan 30
NIM / No.Regu : Ketelian Pengamatan 20
Tgl. Percobaan : Disiplin Praktikum 20
Asisten : Jumlah Nilai 100

2. Nilai Laporan Praktikum
Komponen yang akan dinilai asisten serta bobot masing-masing komponen pada laporan
praktikum adalah sebagai berikut :

Materi Penilaian Nilai Patokan Nilai
Kerapian 10
Teori 10

Hitungan 20
Hitungan Ralat 25
Soal / Tugas 25
Kesimpulan 10
Nilai Akhir 100
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TEORI PEMAKAIAN ALAT (TPA)

Dalam melakukan percobaan/praktikum di dalam laboratorium banyak kita jumpai alat-alat yang
memerlukan cara-cara tertentu agar dapat diperoleh hasil yang lebih baik dan teliti. Oleh karena itu
perlu diberikan penjelasan-penjelasan secara rinci mengenai pemakaian alat-alat untuk
memudahkan kita dalam menggunakan alat-alat tersebut, sehingga akan didapatkan hasil yang
benar dan teliti.

1. CARA MEMBACA NONIUS
a. Alat yang menggunakan nonius antara lain : Jangka sorong, micrometer sekrup, polarimeter,

spherometer,spectrometer prisma dan sebagainya.
b. Maksud daripada penggunaan nonius adalah agar dapat diperoleh hasil pengukuran yang

lebih teliti.
c. Berikut diberikan contoh pembacaan panjang benda yang diukur dengan alat ukur panjang

paling sederhana yaitu mistar (lihat gambar 1)

Gambar 1. Pengukuran panjang dengan mistar

Panjang benda yang terukur adalah =(28,4 ± 0,2) mm. Angka 0,4 pada angka hasil
pengukuran yaitu 28,4 hanya berdasarkan perkiraan saja, sedangkan angka 0,2 diperoleh
dari 20% kali nilai skala terkecil alat ukur yang digunakan (mistar) yaitu 20% x 1mm = 0,2 mm.
Nilai ini merupakan nilai ketidakpastian hasil pengukuran.

d. Berikut diberikan contoh pembacaan dengan nonius persepuluhan :

Gambar 2 – Pembacaan dengan skala nonius

Dari gambar diatas diambil angka disebelah kiri yang paling dekat dengan angka nol pada
nonius. Angka ini sebagai angka utama (didepan koma). Angka berikutnya diambil dengan
melihat garis-garis utama dan skala nonius yang berimpit. Hasil ini merupakan harga
dibelakang koma. Gambar diatas memberikan hasil sebesar (72,8 ± 0,02) mm. Angka 3
adalah skala pada nonius yang berimpit dengan skala utama sedangkan angka 0,02 diambil
20% dari skala terkecil pada alat ukur (=0,1) mm yang merupakan nilai ketidakpastian hasil
pengukuran.
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2. CARA MENGGUNAKAN JANGKA SORONG
a. Jangka sorong digunakan untuk pengukuran dimensi panjang yang memerlukan ketelitian

0,01 cm. Bentuk alat ini seperti terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3 : Bagian Bagian jangka sorong

b. Beberapa penggunaan alat ukur jangka sorong adalah :
 Untuk mengukur panjang atau diameter benda. Benda diletakkan diantara rahang A,

kemudian tekan dan dorong roda R pelan – pelan dengan ibu jari sehingga rahang A
menghimpit benda dan baca kedudukan nonius.

 Untuk mengukur diameter lubang. Masukkan rahang B kedalam lubang dan tariklah roda
B kebelakang sehingga rahang B menyentuh tepi lubang, Bacalah kedudukan nonius.

 Untuk mengukur dalam lubang. Bagian ekor dari jangka sorong (bagian C) dimasukkan
kedalam lubang dan tariklah roda B kebelakang, maka bagian belakang akan keluar
ekornya sehingga menyentuh dasar lubang. Bacalah kedudukan nonius.

c. Sebelum menggunakan jangka sorong perlu diadakan cek terlebih dahulu, apakah sikap nol
nya perlu dikoreksi atau tidak. Secara teoritis (ideal) apabila rahang-rahang, jangka sorong
tertutup rapat maka angka nol nonius berimpit dengan angka nol pada skala utama. Tetapi
dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Jadi perlu dibaca terlebih dahulu kedudukan nol
itu untuk memberikan koreksi pada hasil-hasil pengukuran.

d. Apabila pada saat rahang tertutup nonius menunjukkan angka disebelah kanan nol (positip),
maka hasil pengukuran benda harus dikurangi dengan angka yang telah ditunjukkan tersebut.
Sebaliknya apabila pembacaan nonius menunjukkan angka disebelah kiri nol (negatip), maka
hasil pengukuran harus ditambahkan dengan angka yang telah ditunjukkan tadi.

Sebagai gambaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 4 : Koreksi positif pada jangka sorong

 Pada keadaan ini menunjukkan nonius memperlihatkan nonius yang positif sebesar 0,04
(angka 4 pada nonius berimpit dengan skala utama), maka pengukuran benda yang
sebenarnya harus dikurangi dengan 0,04 cm.

 Pada keadaan dibawah ini menunjukkan nonius memperlihatkan nonius yang negative
sebesar 0,05 (angka 5 pada nonius berimpit dengan skala utama), maka pengukuran
benda yang sebenarnya ditambah dengan 0,05 cm.
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Gambar 5 : Koreksi negative pada jangka sorong

3. CARA MEMAKAI MIKROMETER SKRUP
a. Salah satu jenis micrometer yang sering dipakai adalah micrometer sekrup sebagai berikut :

Gambar 6 – Bagian Utama Mikrometer Sekrup

b. Mikrometer sekrup mempunyai ketelitian 0,001 cm (0,01mm).

c. Mikrometer sekrup terdiri dari 2 bagian yaitu :
 Bagian yang diam (rangka F). Bagian terdapat alas A dan skala utama S.
 Bagian yang bergerak yaitu sekrup berskala K, silinder P dan sekrup pemutar halus yaitu

bagian L

d. Skala H ikut berputar dengan sekrup K dan skala ini dibagi menjadi 50 skala. Sekali berputar
maka sekrup K maka H dan P akan maju atau mundur sejauh 0,5 mm terhadap skala S. jadi
satu bagian skala pada H sebesar 0,01 mm. Skala pada S dibagi 2 bagian yaitu sebesar 1 mm
untuk bagian atas dan 0,5 mm untuk bagian bawah.

e. Untuk mengukur tebal, benda diletakkan antara alas A dan silinder P, kemudian K diputar
sampai A dan P menyinggung benda. Janganlah memutar sekrup K sehingga benda terlalu
tertekan, karena pengukuran akan menjadi tidak benar.

f. Tebal benda (jarak A-P) adalah jumlah skala S ditambah skala H.
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Gambar 7 : Pembacaan nonius pada micrometer sekrup.

g. Sebagai contoh lihat gambar diatas. Dari gambar terlihat bahwa tebal benda sebesar (7,74 ±
0,002) mm. Angka 7 diperoleh dari skala S, angka 0,74 diperoleh dari nilai 0,5 mm ( skala S)
ditambah dengan nilai 0,24 (nilai skala putar). Sedangka angka 0,002 adalah harga
ketidakpastian yang diambil dari 20% skala terkecil (0,01 mm).

h. Sebelum melakukan pengukuran perlu diperiksa terlebih dahulu titik nol nya (koreksi titik
nol), yaitu dengan jalan memutar sekrup L sehingga A dan P berimpit dan periksalah apakah
angka nol pada skala H berimpit dengan melintang pada skala S. Apabila penunjukan positip
pada gambar 8 berikut ini, makaa hasil pengukuran harus dikurangi dengan nilai koreksi
yaitu sebesar 0,03 mm dan sebaliknya bila penunjukan negative seperti pada gambar 9 maka
hasil pengukuran harus ditambah dengan nilai koreksi yaitu sebesar 0,02 mm.

Untuk diperhatikan :
 Jangan memutar K keras keras supaya benda yang diukur tidak rusak (berubah

bentuknya) dan micrometer sekrup tidak mudah rusak.
 Apabila A dan P sudah dekat dengan benda maka jangan memutar lagi K tetapi putarlah

L. Putar L sampai titik P tidak dapat maju lagi. Hal ini selain tidak akan merusakkan alat
juga akan memberikan tekanan yang merata pada seluruh permukaan benda.
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4. CARA MEMBACA NERACA TEKNIS
 Ketelitian pengukuran memakai neraca teknis adalah 10 mg
 Batas batas penimbangan neraca teknis ada 2 macam yaitu :

a. Batas maksimum, 1000 gram
b. Batas maksimum, 250 gram

 Sebelum menimbang harus diperiksa apakah kedudukan neraca sudah betul. Pemeriksaan
ini dilakukan dengan menyipat dasar atau anting anting yg terdapat pada neraca itu. Jika
terdapat bahwa kedudukan neraca tidak betul, dicoba untuk membetulkan dengan sekrup
pengatur dengan hati-hati.

 Selidiki apakah alat penahan gandar dilepaskan jarum gandar akan berayun kekanan dan
kekiri secara simetris terhadap titik keseimbangan, atau tidak. Jika tidak maka sekrup
pengatur keseimbangan harus diatur sedemikian, sehingga ayunan jarum gamdar menjadi
simetris. Jika keadaan ini telah tercapai, maka neraca boleh digunakan untuk menimbang
benda.

 Meletakkan atau mengambil anak anak timbangan hanya boleh dilakukan jika neraca telah
tertahan.

 Penimbangan hendaknnya dilakukan secara cepat, jangan membiarkan beban dan anak
timbangan terlalu lama dalam piring timbangan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada
neraca.

 Pada waktu melepaskan alat penahan, harus dijaga agar supaya simpangan jarum tidak
terlalu besar (tidak lebih dari 5 bagian skala).

 Jika kita memerlukan penunjukan berat yang lebih kecil dari 10 mg, maka kita memakai alat
penunggang. Kawat penunggang ini letaknya pada bagian atas dari neraca dan dapat digeser
geser kekiri dan kekanan. Penunjukan berat oleh kawat penunggang ini tergantung pada
skala 5, maka ini menunjukkan berat 5 gram.

 Untuk mencegah dibuatnya kesalahan kesalahan sesudah melakukan penimbangan, maka
sebagian anak anak timbangan diletakkan dulu diatasnya dan diperiksa apakah pencatatan
sudah betul, setelah itu baru dimasukkan kedalam kotaknya sambil diperiksa sekali lagi.

Gambar 10 : neraca Teknis

Perhatian :
Ketidakpastian penimbangan adalah 20% dari anak timbangan yang terkecil yang ada dalam set
anak timbangan.
Contoh : massa benda 2 gram + 500 mg + 50 mg, maka ketidakpastian sebesar 20% x 50 mg =
0,01 gram. Jadi massa benda dengan ketidakpastiannya dituliskan = (2,65 ± 0,01 gram).

P = Piringan
S = Sekrup pengatur keseimbangan
B = Beban penunggang
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5. CARA MENGGUNKAAN ALAT LISTRIK
A. VOLTMETER

Volt meter adalah alat untuk mengukur beda tegangan (beda potensial antara 2 titik) seperti
pada ampere meter hal-hal yang perlu diperhatikan juga berlaku pada volt meter kecuali
pada sepasang rangkaian untuk volt meter harus dipasang secara parallel (untuk lebih
jelasnya lihat gambar 11

Gambar 11 : Voltmeter

Keterangan:
E = sumber
V = volt meter
R = beban

Volt meter menunjukan pembacaan beda tegangan antara titik a dan b

CARA PEMBACAAN VOLT METER
Prinsip pembacaan volt meter sama dengan pembacaan pada ampere meter. Apabila
selector berada pada posisi 100 V, berarti batas ukur (harga maksimal) dari volt meter
tersebut adalah 100 V dan begitu juga pada posisi selector yang lain.

B. AMPEREMETER
Ampere meter adalah alat untuk mengukur kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian.
Dalam menggunakan ampere meter pada suatu rangkaian harus diperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Ampere meter harus dipasang secara seri dengan sumber dan beban (lihat gambar)
2. Kutub positif sumber harus dihubungkan dengan tanda positif (+) dan ampere meter
3. Mula-mula gunakan ampere meter dengan batas ukur yang terbesar, kemudian baca

penunjukan ampere meter (besar arus) dan apabila harga besarnya yang terbaca pada
skala masih dibawah batas ukur berikutnya (dibawah batas ukur mula-mula), pindahkan
batas ukur ampere meter pada ukur tersebut, demikian seterusnya sampai pembacaan
arus pada ampere meter mempunyai kesalahan sekecil mungkin.

Catatan: biasanya pemindahan harga batas ukur suatu meter dapat diatur dengan suatu alat
yang disebut selector
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Gambar 12 : Amperemeter

Keterangan:
E = sumber daya
A = ampere meter
R = tahanan

CARA PEMBACAAN AMPERE METER
Misalkan selector pada posisi 10 ampere (10 A) yang berarti batas ukur (harga maksimal)
garis pengukuran adalah 10 ampere. Jadi apabila jarum pada ampere meter menunjukan
angka terakhir (paling kanan) artinya besar arus yang mengalir adalah 10 A. apabila range
(daerah) menunjukan jarum ampere meter terdiri dari 10 bagian berarti satu bagian dari
skala tersebut harganya satu ampere dan bila terdiri dari 25 bagian berarti 1 bagian = 0,4 A.
Demikian juga bila selector berada pada posisi 1 A jadi harga maksimal penunjukan ampere
meter adalah 1 A. dan begitu pula untuk posisi selector untuk harga-harga lain.

C. MULTIMETER
Multimeter digunakan digunakan sebagai voltmeter AC / DC, amperemeter DC dan Ohm
Meter.

Gambar 13. : Multimeter (AVOMeter)

Dengan merubah saklar S, maka multimeter ini dapat berfungsi sebagai Voltmeter,
Amperemeter, atau OhmMeter sesuai dengan keperluan kita.
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D. TRANSFORMATOR
Transformator adalah alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC, symbol dari
transformator dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 14 : Skema travo

E. GALVANOMETER
Galvanometer adalah alat untuk mendeteksi adanya arus atau tidak. Alat ini dipakai sebagai
alat indicator (petunjuk nol) untuk mengetahui keadaan keseimbangan.

Dalam Keadaan tidak ada arus yang lewat galvanometer, maka jarum pada kedudukan nol.
BIla ada arus yang lewat pada galvanometer maka jarus akan menyimpang kearah kiri atau
kanan tergantung arah arus yang lewat.

Biasanya simpangan juga tergantung pada besarnya arus yang lewat. Dalam memakai
galvanometer, bahwa harus diperhatikan agar jarum jangan sampai menyimpang terlalu
besar sehingga jarum tertahan. Hal ini akan mengakibatkan jarus menjadi bengkok dan
galvanometer menjadi rusak.

Gambar 15 : Galvanometer

Contoh pemakaian :
Jembatan wheatstone

F. RECTIFIER
Rectifier adalah alat yag berfungsi untuk merubah arus bolak balik (AC) menjadi arussearah
(DC). Jadi pada rectifier :

Input : Arus AC (Alternate current)

E1 = tegangan primer
E2 = tegangan sekunder
N2 = Jumlah gulungan primer
N1 = jumlah gulungan sekunder
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Output : Arus DC (Direct Current)

Gambar 16 : Skema Rectifier

Dalam memakai rectifier, harus diperhatikan batas batas arus yang masih diperbolehkan.
Jangan kita memakai rectifier yang batas batas arusnya kecil untuk pemakaian arus yang
besar. Hal ini akan mengakibatkan rectifier rusak (terbakar). Juga harus kita perhatikan
tegangan input yang masuk. Jangan memasukkan tegangan input melebihi tegangan yang
diperbolehkan. Hal ini akan mengakibatkan tegangan output menjadi tinggi dan rusaknya
rectifier tersebut (kemungkinan kondensator akan meledak, karena tegangan output
melebihi tegangan maksimum dari kondensator tersebut).

Jika kita menginginkan sumber tegangan DC 9 volt, maka alat alat listrik yang digunakan
adalah travo step down dengan output tetap (dipilih untuk tegangan 9 volt) yang
menurunkan tegangan listrik PLN (220 volt) menjadi tegangan 9 volt AC. Output dari travo ini
dimasukkan ke alat input rectifier akan menghasilkan sumber tegangan listrik DC 9 Volt.

Contoh pemakain :
Jembatan wheatstone, dan tara kalor listrik.
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TEORI PENGOLAHAN DATA (TPB)

1. PENDAHULUAN
Apabila kita mengukur suatu besaran fisika tertentu yang nilai besarnya Xo akan selalu
diikuti dengan nilai ketidakpastian atau dengan kata lain, nilai benar Xo tidak mungkin kita
ketahui secara tepat melalui suatu percobaab atau eksperimen. Dari hasil percobaan yang
dilakukan , kita selalu memperoleh nilai X, (hasil pengukuran) yang tidak sama dengan Xo
dimana hal ini sudah menjadi azas dari suatu teori pengukuran dari suatu besaran fisika.

Macam-macam ketidakpastian yang mungkin terjadi :
i. Ketidakpastian sistematik

 Ketidakpastian membaca
 Kondisi dari alat

ii. Ketidakpastian pengukuran
 Ketidakpastian menaksir
 Pengaruh keadaan

iii. Ketidakpastian tindakan

1.1 Ketidakpastian Sistematik
Ketidakpastian sistematik muncul karena beberapa hal antara lain adalah :
a. Ketidakpastian Membaca

Pada waktu melakukan pembacaan, mungkin terjadi
ketidakpastian paralaks :

Pengamat di A Dan C masing-masing membaca
dengan posisi terlalu kebawah dan keatas.
Pembacaan yang benar apabila pengamat membaca
posisi B (mendatar).

b. Kondisi dari Alat
Apabila suatualat sudah sering digunakan, alat tersebut dapat menyebabkan
timbulnya kesalahan-kesalahan. Kesalahan yang ditimbulkan dari alat ini tidak
dapat dihindari, tetapi harus dilakukan koreksi terhadap alat tersebut. Contoh :
suatu benda timbangan mempunyai waktu tertentu untuk ditera kembali agar
ketepatannya selalu terjamin. Demikian juga untul alat ukur yang lain seperti
jangka sorong, micrometer sekrup dan lain-lain.

1.2 Ketidakpastian Pengukuran
a. Ketidakpastian menaksir

Setiap alat ukur terdapat pembagian skala terkecil, yang kita kenal dengan skala
terkecil (nst). Apabila pengukuran beada diantara 2 skala terkecil akan dilakukan
penaksiran (kira-kira) yang akan menyebabkan munculnya nilai ketidakpastian.
Ketidakpastian inilah yang akan dikenal dengan ketidakpastian menaksir.

b. Pengaruh Keadaan
Pengaruh keadaan yang muncul diantaranya adalah pengaruh temperature atau
tekana udara dalam ruangan terhadap percobaan yang dilakukan. Dapat juga
terjadi akibat ada tegangan listrik yang tidak stabil (naik/turun). Hal ini dapat
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menyebabkan ketidakpastian pada hasil pengukuran. Ketidakpastian inilah yang
disebabkan karena pengaruh keadaan.

1.3 Ketidakpastian Tindakan
Contoh dari ketidakpastian ini adalah dalam memasang rangkaian, salah dalam
membaca skala dll. Ketidakpastian - ketidakpastian ini apabila pengamatan percobaan
maupun perhitungan dilakukan denngan hati-hati dan teliti. Oleh karena itu perlu
ditanyakan kepada asisten yang menghitung.

1.4 Nilai Skala terkecil (least count) alat ukur
Setiap alat ukur mempunyai skala berupa panjang atau busur.Skala tersebut dberi
goresan besar dan kecil sebagai pembagi, biasanya dibubuhi nilai tertentu untuk
memudahkan dalam pembacaan. Jarak terkecil antara dua goresan yang berdekatan
tidak pernah kurang dari 1 mm. Karena perbedaan sebesar 1 mm merupakan daya
resolusi maksimum untuk mata normal. NIlai sebesar 1 mm inilah yang selanjutnya
disebut dengan nilai skala terkecil (nst) alat ukur tersebut.

2. CARA MENYETAKAN SUATU KETIDAKPASTIAN
Untuk menyatakan suatu ketidakpastian hasil pengukuran atau perhitungan seuatu besaran
dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :
2.1 Berdasarkan Cara Penyajian

Berdasarkan cara penyajian, nilai dari suatu ketidakpastian dapat dinyatakan dalam 2
cara yaitu :

 Ketidakpastian absolut
 Ketidakpastian relative

A. Ketidakpastian Absolut
Apabila diinginkan hasil pengukuran suatu panjang batang dengan ketelitian 0,01
dan misalkan diperoleh hasil sebagai berikut :

X ±X = (35,5 ± 0,01) cm ………………………………………………………………………………….. (1)

Arti penulisan “x” disini adalah bahwa panjang batang yang diukur berkisar sekitar
0,01 cm dari harga sebenarnya, atau dapat dituliskan :

35,29 < X < 35,31 …………………………………………………….……………………………………..….(2)

Harga x sebesar 0,01 inilah yang disebut dengan ketidakpastian absolut.

B. Ketidakpastian Relatif
Apabila ketidakpastian absolut dibandingkan dengan nilai besaran itu sendiri, maka
hasil yang diperoleh dinamakan dengan ketidakpastian relative. NIlai ketidakpastian
relatif selanjutnya dinyatakan dengan persen (%). Dari contoh pada nilai yang
disajikan dengan ketidakpastian absolut diatas, yaitu sebesar X = (35,30 ± 0,01) cm
apabila dinyatakan dalam ketidakpastian relative, maka diperoleh nilai sebagai
berikut :



17

Ketidakpastian relative yang merupakan perbandingan dengan nilai pengukurannya,
berarti mempunyai dimensi yang sama. Jadi ketidakpastian relative tidak
mempunyai satuan dan biasanya disajikan dalam persen (%). Dari hasil perhitungan
diatas, hasil tersebut dituliskan menjadi :

35,30 ( 1 ± 0,29%) cm…………………………………………………………………………………………… (4)

2.2 Berdasarkan Cara Melakukan Percobaan
Berdasarkan cara melakukan percobaan, ketidakpastian suatu pengukuran dapat
dibedakan menjadi dua bagian yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran yang berulang.

A. Pengukuran Tunggal
Pengukuran tunggal adalah pengukuran besaran yang dilakukan hanya satu kali
saja. Untuk penguluran tunggal dapat dianggap bahwa ketidakpastian yang
terjadi dianggap hanya berdasar dari kesalahan ukur. Jadi untuk pengukuran
tunggal, diambil kesepakatan sebesar 20% dari nilai skala terkecil dari alat ukur
yang digunakan. Dituliskan dengan :  x = 20% nst, dimana nst = nilai satuan
terkecil alat ukur yang digunakan. Misalnya untuk mistar, nst=1 mm sehingga
nilai ketidakpastian untuk pengukuran tunggal sebesar 0,2 mm.

Contoh :
i. Mengukur panjang suatu benda dengan jangka sorong. Untuk pengukuran

tunggal akan menghasilkan nilai ketidakpastian sebesar 20% nst yaitu : 1/5 x
0,1 mm = 0,02 mm. Jadi berapapun hasil pengukurannya akan diperoleh nilai
ketidakpastian X sebesar 0,02 mm

ii. Arus diukur dengan mili amperemeter dengan jarum penunjuk kasar, dimana
ukuran tebal jarum cukup besar dan akan menutupi senagian dari skala
meter yang terukur (lihat gambar berikut )

Pengamat menduga bahwa arus disekitar 2,6 mA yaitu antara 2,555 – 2,65
mA. Tepatnya kita tidak tahu, mungkin saja bernilai 2,57 atau bahkan bernilai
2,583926…. mA. Pengamat berkeyakinan bahwa arus tidak kurang dari 2,55
mA dan tidak lebih dari 2,65 mA. Akhirnya dari kondisi alat ukur seperti
diatas hasilnya dapat dinyatakan sebagai berikut :

I = (2,6 ± 0,05 ) mA ……………………………………………………………………………………. (5)
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Secara grafis pernyataan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

P(I) adalah kebolehjadian arus yang mempunyai nilai I. Grafik ini mempunyai
arti bahwa “arus sama kemungkinan bernilai satu harga antara 2,55 sampai
dengan 2,65 mA dan pasti tidak bernilai diluat selang tersebut. Penulisan
diatas menggambarkan tentang mutu alat ukur yang digunakan.

iii. Apabila kita menimbang sebuah massa suatu benda diperoleh harga M=42,8
gram, sedang anak timbangan yang ada dalam seti timbangan untuk neraca
teknis sebesar 50 mg, maka ketidakpastian dari penimbangan ini sebesar
20% x 50 mg = 10 mg. Hasil pengukuran diatas dituliskan sebagai berikut :

M = (42,8 ± 0,01) gram ……………………………………………………………………………. (6)

B. Pengukuran Berulang
Pengukuran berulang, adalah pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali
pengukuran, misalkan 2 kali, 5 kali pengukuran atau bahkan dengan 100 kali
pengukuran, nilai yang dihasilkan akan semakin kita yakini kebenarannya.
Pengolahan data untuk pengukuran berulang, dolah berdasarkan statistic yaitu
dengan menghitung deviasi standar nilai rata-rata yang akan dijelaskan lebih lanjut
pada bagian berikut :

3. DEVIASI DAN STANDAR NILAI RATA-RATA
Untuk pengukuran yang dilakukan ebih dari satu kali (diulang), ketidakpastian dari hasil
pengukuran tersebut diperoleh dengan menggunakan deviasi standar nilai rata-rata. Dalam
ilmu statistic dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
i) Hasil n kali pengulangan, misalnya bernilai X1, X2, … Xn nilai-nilai ini merupakan

suatu sampel dari populasi besaran X yang diukur.
ii) Nilai terbaik yang mendekati nilai Xo yang dapat diambil dari sampel adalah nilai

rata-rata sampel yang lsecar umum dituliskan dengan :

iii) Karena X bukanlah Xo, Maka terdapat suatu ketidakpastian dari hasil pengukuran
tersebut. Ketidakpastian dari nilai rata-rata sampel x ini dinamakan dengan deviasi
standar nilai rata-rata sampel, yang harganya menurut statistic dituliskan sebagai
berikut :

Dimana = adalah deviasi standard an n adalah jumlah kali pengulangan
Hasil ini dapat dipakai sebagai ketidakpastian pengukuran (pengganti nilai x), pada
pengukuran tunggal berulang yaitu :
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Untuk memperoleh dan mempercepat hitungan , nilai dari Sn-1 dapat dihitung
langsung dengan menggunakan kalkulator scientific (ada program standar deviasi).

Contoh :
Dari hasil suatu pengukuran suatu besaran yang diulang sebagai betikut :

X1 = 5,35 cm X4 = 5,35 cm
X2 = 5,37 cm X5 = 5,36 cm
X3 = 5,37 cm

Harga terbaik adalah harga rata-rata dari hasil pengukuran yaitu :

Ketidakpastian dari pengukuran menurut rumus (8), dengan bantuan kalkulator
diperoleh nilai standar deviasi sebesar =

Akhirnya hasil akhirnya dituliskan sebagai berikut :

4. PERAMBATAN KESALAHAN UNTUK DEVIASI STANDAR
Apabila z merupakan fungsi variable x dan y, z=z(x,y,) dan x dan y mempunyai ketidakpastian
 x,  y, maka masing-masing ketidakpastian ini akan merambat ke z. Secara keseluruhan
ketidapakstian z yaitu z dapat dicari dengan menggunakan differensiasi total.

i. Untuk x dan y yang ditentukan dengan nst (pengukuran dilakukan satu kali saja),
maka :

Untuk fungsi “n” variable maka persamaan (10) dapat dituliskan :

ii. Untuk pengukuran yang diulang maka z dicari dengan menggunakan deviasi standard,
yaitu :

Secara umum untuk “n” variable persamaan ini dapat dituliskan sebagai berikut :
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iii. Bagaimana jika z dan y masing-masing ditentukan dengan nst dan deviasi standard?
Untuk pengukkuran tunggal digunakan jaminan (tingkat kepercayaan) 100%
sedangkan untuk pengukuran berulang digunakan jaminan 68%, sehingga untuk
memadukan dia variable x dan y perlu disamakan tingkat kepercayaan terhadap
masing-masing data yaitu dengan membuat jaminan pada x dari 100% menjadi 68%,
sehingga diperoleh :

Selanjutnya Z, dituliskan menjadi :

Contoh :

Akan diukur besaran x dan y untuk menghitung besaran z dimana besaran z dengan 2
variabel tersebut memenuhi persamaan z=x/y. besaran x diukur sekali dengan hasil x =
(2,42 ±0,02) sedangkan Y diuur berulang kali dengan hasil y=(6,21 ± 0,07). Dari data
diatas, hitunglah harga besaran Z dan ketidakapstiannya.?

Ketidakpastisn pada x dan y tidak sama, oleh karena itu data-data diatas harus
diselesaikan dengan rumus 915) yaitu:

Jadi ±0,04)

5. PENOLAKAN DATA
Kadang kadang dari hasil pengukuran yang diulang, terdapat harga yang menyimpang terlalu
jauh dari nilai-nilai data-data yang lain. Bila hal ini terjadi, dapat dilakukan penolakan data
yang menyimpang jauh tersebut yaitu dengan menganggap bahwa hasil tersebut diperoleh
karena kemungkinan kekeliruan membaca atau adanya gangguan-gangguan lain. Jadi dalam
perhitungan selanjutnya data ini tidak perlu diikutkan lebih lanjut.
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Contoh : Dari hasil pengukuran diperoleh data-data berulang sebagai berikut :

Terlihat bahwa X7 = 38,1 cm menyimpang terlalu jauh dibandingkan dengan data-data yang
lain dari hasil pengukuran diatas, maka dapat dilakukan penolakan data terdapat X7 (tidak
dimasukkan dalam perhitungan-perhitungan selanjutnnya).

6. ANGKA BERARTI / ANGKA PENTING (SIGNIFICANT FIGURES)
Apabila kita mempunyai suatu hasil pengukuran sebagai berikut : I1 (15,0 ± 0,5) A dan I2 =
(15,0 ± 0,04) A. terlihat bahwa I1 mempunyai arti bahwa nilai benar arus terletak antara
(14,5 – 15,04) A. Sedangkan yang kedua mempunyai arti bahwa nilai benar arus terletak
antara (14,96 – 15,04) A. Dari dua contoh diatas bahwa untuk I2 dinyatakan dengan 3 angka
berarti, sedangkan I2 dinyatakan dengan 4 angka berarti. Untuk menyatakan angka berarti
(angka penting) dapat dilakukan dengan dua macam cara yaitu dengan rumus empiris dan
dengan cara langsung (melihat angka angka hasil perhitungan / pengukuran).

1. Dengan Rumus Empiris
Dengan rumus empiris angka berarti dapat dituliskan seperti tabel berikut untuk
mempermudah dalam menyatakan hasil-hasil pengukuran :

Ketellitian
Ktp. Relative x / x

Jumlah Angka berarti (AB) yang dipakai
AB = 1-log (x / x)

Sekitar 0,1 % 4
Sekitar 1% 3
Sekitar 10% 2

a. Diketahui x=3,141592
Tuliskan harga x apabila ketidakpastian relative sebesar 0,1% dan 6%

i. Dari tabel diatas untuk harga ketidakpastian 0,1% digunakan 4 angka berarti,
yaitu angka 3,1,4 dan 1. Sehingga dituliskan :

jadi hasilnya dituliskan : (x±x)=(3,1492±0,003)

ii. Untuk harga ketidakpastian 6%, dari tabel termasuk sekitar 10%. Jadi
digunakan 2 angka berarti yaitu angka 3 dan 1. Nilai ketidakpastian untuk 6%
sebesar :

(x±x)=(3,1±0,2)

b. Dari hasil akhir suatu percobaan diperoleh angka perhitungan sebagai berikut :
(x±x)=(152,4781±0,35217). Bagaimana cara menyajikan hasil akhir ini dengan baik
dan benar dengan menggunakan rumus empiris ?

Untuk menentukan angka berarti, dihitung harga ketidakpastian relatifnya :
Ketidakpastian relative : (x/x)= (0,35127 / 152,4781) x 100% = 0,23%
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Dari tabel diatas untuk ketidakpastian relative sebesar 0,23%, berdekatan dengan
0,1 % sehingga digunakan 4 angka berarti yaitu angka-angka 1,5,2 dan 4.

Jadi hasilnya dituliskan : (x±x)=(152,5±0,4)

c. Dari hasil pengukuran tiga buah besaran panjang diperoleh hasil masing-masing
sebagai berikut : (35,7 ± 0,5) cm, (4,37±0,03) cm dan (1,83±0,05) cm. Ketiga besaran
ini akan dihitung jumlahnya serta ditentukan harga ketidakpastiannya. Selanjutnya
sajikan hasilnya dengan aturan yang baik dan benar dengan ketidakpastian absolut
maupun ketidakpastian relatif.
Jumlah ketiga besaran diatas : L=35,7 cm + 4,37 cm + 1,83 cm = 41,90 cm

Harga ketidakpastian merupakan jumlah dari harga ketidakapstian besaran masing-
masing yaitu : SL = 0,5 cm + 0,03 cm + ),05 cm = 0,58 cm

Ketidakpastian relative = (0,58 / 41,90) x 100% = 1,38% (dari tabel disekitar 1%). Jadi
hasilnya dituliskan dengan 3 angka berarti.

Untuk penyajian secara absolut, dituliskan : L ± SL = ( 41,9 ± 0,6 ) cm.
Untuk penyajian secara relative, dituliskan : L ± SL = 41,9 ( 1 ± 1,4% ) cm.

Menenntukan angka penting dengan rumus empiris kadang-kadang diperoleh hasil
yang tidak sesuai dengan hasil yang inginkan, terutama untuk ketidakpastian relative
cukup jauh dari nilai yang sesuai dengan tabel diatas. Misalkan 7,2% , 0,81% dsb.
Untuk kondisi ini jumlah angka penting akan lebih mudah jika digunkaan secara
langsung.

2. Dengan Cara Langsung
Untuk menentukan angka berarti dengan secara langsung, cukup melihat angka pertama
dari harga ketidakpastian yang diperoleh. Mengingat angka ini sudah menyebabkan
angka tidk pasti pada hasil pengukuran / hasil perhitungan, oleh karena itu angka-angka
dibelakang angka pertama ini dihilangkan karena angka tersebut tidak berarti. Nilai
bersaran yang dihitung (diukur) juga dibulatkan sampai dengan angka pertama dari
angka ketidakpastiannya.

Contoh :
Dari hasil perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut : 152,478 ± 0,3522.
Angka pertama dari ketidakpastiannya adalah angka 3, sehingga nilai ketidakpastiannya
dibulakan menjadi 0,4. Demikian juga untuk nilai-nilai hasil pengukuran, cukup
dibulatkan menjadi 152,5. Akhirnya dituliskan menjadi : (152,4 ± 0,4).

Contoh lain :
69,8572 ± 0,2417 Dibulatkan menjadi : 69,9 ± 0,2
27,624 ± 1,594 Dibulatkan menjadi : (0,28 ± 0,2 ) 102
9672 ± 382 Dibulatkan menjadi : (9,7 ± 0,4 ) 103

7. SOAL – SOAL LATIHAN
Hitunglah harga ketidakpastian secara umum dari relasi-relasi berikut ini :
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Catatan :

Masing-masing soal diatas dihitung untuk semua variael diukur tunggal dan selanjutnya
dihitung untuk semua variable diukur berulang.
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MODUL 1
TETAPAN GAYA PEGAS

1. TUJUAN
Setelah melakukan eksperimen ini diharapkan mahasiswa dapat:
a. Memahami gaya yang dilakukan pegas
b. Menentukan konstanta pegas menurut hukum hooke
c. Menentukan percepatan gravitasi bumi

2. ALAT DAN BAHAN
1. Pegas spiral 4. Beban (pemberat)
2. Mistar 5. statif
3. Neraca 6. Stopwacth

a. Pegas yang digantung vertikal dan diberi beban, akan seimbang setelah mengalami
perpanjangan setelah x. Jika beban ditarik dari kedudukan seimbang kemudian dilepas,
maka benda di ujung pegas akan bergeser berupa gerak harmonik.
Berdasarkan hukum hooke:

F’ = kx …………………………………………………………………………... (1.)

Dengan: F’ = gaya yang dikenakan pada pegas;
k = konstanta gaya pegas;
x = pertambahan panjang pegas;

b. Jika pada pegas digantungkan suatu benda dengan massa M dan kemudian benda
ituditarik kebawah melewati titik keseimbangan maka pegas itu akan begetar dengan
waktu getar :

T = 2π . . . . . . . . ………………………………………………………………………………….. . . . . . . . . .( 2 )

Dimana : M = M beban + f . M pegas
F = konstanta
T = Waktu getar

3. JALANNYA PERCOBAAN
a. Percobaan pertama, pegas pada statif dan berikan beban secukupnya agar pegas

merenggang. Kemudian beban ditarik sedikit kebawah dan lepaskan, sehingga beban
bergerak harmonik serhana, catat waktu yang diperlukan untuk 20 kali getaran.
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b. Ulangi percobaan pertama sebanyak 3 kali, tetapi menggunakan masa beban yang
berbeda.

c. Percobaan kedua, gantung pegas pada statif dan ukurlah panjang pegas sebelum
diberi beban.

d. Gantungkan beban satu demi satu sampai 3 kali, dan catat pertambahan panjang
pegas setiap penambahan beban.

4. PERTANYAAN
a. Susunlah data hasil pengamatanalam bentuk tabel secara sistematis.
b. Dari percobaan pertama buat grafik terhadap massa (m), kemudian tentukan

konstanta pegas k.
c. Dari percobaan kedua, buat grafik F terhadap x, kemudian tentukan konstanta pegas

k dari grafik F = f(x), dan tentukan percepatan gravitasi bumi dari grafik x = f(m).
d. Hitung ketidakpastian mutlak dan ketidakpastian relatif dari pengukuran k

(konstanta pegas).

5. TUGAS PENDAHULUAN
a. Apa yang dimaksud dengan elastisitas, tegangan dan regangan?.
b. Tuliskan satuan dan dimensi dari konstanta pegas?
c. Jelaskan mengapa gaya pemulih pada pegas (pers. 3.1) diberi tanda negatif dan

tuliskan bunyi hukum hooke!
d. Buktikan persamaan (3.2) diatas!
e. Apakah periode pegas dipengaruhi oleh masa beban? Jelaskan!
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MODUL 2
KOEFISIEN GESEKAN

1. TUJUAN
Menentukan koefisien gesekan luncur dari permukaan

2. ALAT – ALAT
a. Bidang miring
b. Papan luncur
c. Cawan
d. Beban 200 gr, 100 gr, 50 gr, 20 gr, 10 gr, 5 gr, 2 gr dan 1 gr masing-masing 1 buah

3. TEORI
Sebuah balok dengan massa m, terletak pada suatu permukaan horizontal yang licin,
dan ditarik dengan seutas tali yang dihubungkan dengan balok lain dengan massa m2
melalui sebuah botol

Pertama kali katrol dianggap tidak mempunyai massa dan gesekan, dan hanya berfungsi
untuk membelokan arah gaya tarik tali, maka percepatan system adalah:

………………………………………………………………………………………………(2-1)

Kecepatan selama gerakan adalah :

V12= 2.h.g ……………………..(a)

Setelah m2 sampai di tanah, maka gaya yang bekerja hanya gaya geseran saja, sebesar
µ.m1.g, dan m1 akan terus melakukan gerakannya sampai berhenti (V=0).
Misalkan jarak yang ditempuh m1 sampai berhenti = d, maka :

d = ………………………………………………………………………………………………………….…………(b)

Eliminasi dari (a) dan (b) akan didapatkan :

µ = ……………………………………………………….…………(c)
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Dengan kita mengetahui besaranm1, m2, h dan d ,maka µ dapat kita tentukan.
Bila landasan merupakan bidang miring dengan sudut kemiringan sebesar α, maka µ
dapat dihitung dengan rumus :

µ = - tg α…………………………………………….………………… (d)

dan gaya tarik pada tali adalah:

…………………………………………………………………………………………………….….. (2-2)

Tetapi pada kenyataannya apabila sebuah benda diluncurkan diatas suatu bidang,
lajunya akan berkurang dan akhirnya akan berhenti, jelaslah bahwa suatu gaya yang
arahnya berlawanan bekerja pada benda.

Gaya ini adalah gaya gesekan yang besarnya adalah:

…………………………………………………………………………………………………………..….(2-3)

dimana:
µk = koefisien gesekan kinetic (tanpa satuan)
N = gaya normal (lihat gambar 2)

4. JALANNYA PERCOBAAN
a. Buktikan persamaan 1, 2 dan 3
b. Sebutkan variable yang menyebabkan koefisien gesekan
c. Bagaimana bentuknya rumus 1,2 dan 3 untuk bidang yang miring

5. TUGAS PENDAHULUAN
a. Pasang bidang luncur diatasnya yang cukup tingginya
b. Siapkan papan luncur pertama (hubung-hubungkan dengan beban dan katrol)

dengan kedudukan horizontal
c. Berikan beban secukupnya agar beban dapat bergerak, pada suatu jarak tertentu,

catat waktu geraknya
d. Tambahkan beban satu persatu, catat lagi waktu geraknya untuk jarak yang sama

seperti percobaan nomor 3
e. Ulangi percobaan 2,3 dan 4 untuk papan luncur yang lain
f. Ulangi percobaan 2,3 dan 4 untuk kemiringan-kemiringan tertentu (Tanya asisten).

Percobaan ini diulang untuk beberapa harga kemiringan
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6. TUGAS AKHIR
a. Gambarkan vector bagian gaya untuk rumus 1,2 dan 3 pada bagian yang miring
b. Hitung a dan T untuk masing-masing percobaan
c. Hitung gaya gesekan untuk masing-masing percobaan
d. Buat kurva normal sebagai absis dan gesekan sebagai ordinat
e. Buat kurva gaya normal sebagai absis dan gesekan sebagai ordinat koefisien
f. Hitung koefisien gesekan untuk setiap beban dan setiap keadaan
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MODUL 3
KAPASITAS PANAS

1. TUJUAN
a. Menentukan pasang jenis tembaga dan gelas
b. Mempergunakan kalorimeter

2. ALAT – ALAT
a. Kalorimeter dan pengaduknya (terbuat dari kuningan)
b. Dua buah thermometer
c. Keping-keping kuningan dan keeping-keping gelas
d. Gelas pengukur
e. Ketel uap dengan kompor (pembakar) Bunsen
f. Tabung silinder pemanas dengan pipa-pipa uap
g. Stopwatch

3. TEORI
a. Calorimeter tersebut dari kuningan diisi air. Temperature mula-mula t1,

calorimeter diletakan dalam tabung selubung untuk mengurangi pengaruh
udara luar. Bila kedalam calorimeter itu dimasukan keeping-keping kuningan
yang temperaturnya t2, dan bila temperature akhir t3, maka panas jenis
kuningan dapat dicari sebagai berikut:

………………………………………………………… (3-1)

m1 = massa air dalam calorimeter
m2 = massa keeping-keping kuningan
m3 = massa calorimeter kosong
k = harga air thermometer yang tercelup air dalam pengukuran
Ca = panas jenis air (dianggap tetap)

………………………………………………………… (3-2)

Ck = Panas kuningan

b. Dengan diketahuinya panas jenis kuningan, maka dapat dicari harga dari
calorimeter. Dengan calorimeter dapat dicari panas jenis zat-zat lainnya (dalam
percobaan ini keeping-keping gelas)

c. Bila temperature tidak begitu jauh bedanya dengan temperature sekelilingnya,
maka pengaruh temperature luar itu (gabungan antar ketiga jenis perpindahan
panas) dinyatakan dalam rumus newton:
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…………………………………………………………………….. (3-3)

…………………………………………………………………..…………. (3-4)

dimana:
t = koreksi kelebihan atau kekurangan temperature (terhadap tr)
k = konstanta pertukaran panas (kalor)
tr = temperature ruangan rata-rata
tc = temperature calorimeter rata-rata
T = lama percobaan

4. JALANNYA PERCOBAAN
a. Isilah ketel dengan uap air kira-kira setengahnya
b. Pasanglah pipa penghubung dengan tabung pemanas
c. Nyalakan kompor dan rebuslah ketel
d. Timbanglah keeping-keping kuningan kemudian masukan ke tabung pemanas
e. Timbanglah calorimeter kosong dengan pengaduknya
f. Timbanglah calorimeter setelah diisi air
g. Timbanglah keeping-keping gelas (ambilah keeping-keping gelas lebih banyak)
h. Amatilah temperature keeping-keping dalam tabung pemanas. Pengamatan

temperature sebaiknya memakai loupe supaya dicapai ketelitian 0,01 C
i. Amatilah pula temperature calorimeter mula-mula
j. Bila temperature keeping-keping sudah sama dengan temperature uap air,

masukan dengan hati-hati keeping-keping itu kedalam calorimeter
k. Amatilah kenaikan temperature dengan dicatat pula waktu yang diperlukan

untuk kenaikan temperature (jangan lupa pengaduk)
l. Setelah temperature setimbang (mencapai maksimum) amatilah turunya

temperature setiap ½ menit, selama 5 menit (jangan lupa pengaduknya)
m. Sambil mengadakan pengamatan no.12 masukan keeping-keping gelas ke dalam

tabung pemanas.
n. Ulangi percobaan no.6-12 ini untuk keeping-keping yang lain (isilah calorimeter

kira-kira setengahnya)
o. Ukurlah volume thermometer yang tercelup air dalam calorimeter
p. Catatlah barometer dan temperature ruangan. Lihat table panas jenis zat padat/

cair. Lihat titik didih air.

5. TUGAS PENDAHULUAN
a. Berilah pembahasan tentang azas black yang dipakai dasar dalam percobaan ini
b. Berilah definisi panas jenis
c. Apa yang dimaksud dengan harga air calorimeter
d. Buktikan rumus (1-)
e. Berilah penjelasan tentang rumus newton seperti pada persamaan (1-3)

terutama tanda minus (-) dan terangkan ketiga jenis perpindahan panas
f. Berilah pembahasan tentang hokum dulong dan petit untuk panas jenis zat
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6. TUGAS AKHIR
a. Hitunglah panas jenis tembaga dengn ketelitiannya
b. Hitunglah panas jenis gelas dengan ketelitiannya
c. Hitunglah jenis hasil perhitungan dengan panas jenis pada table. Berilah sedikit

pembahasan, sumber kesalahan dan sebagainya
d. Pada percobaan tersebut diatas kenaikan temperature 10 0C sudah cukup,

berilah penjelasan
e. Kalau ketelitian membaca thermometer adalah 0,01 0 C, maka keseksamaan

menimbang tidak perlu lebih dari 10 mg. terangkan !
f. Bagaimana dapat diketahui bahwa temperature keeping sudah sama dengan

temperature uap air. Perlukah diadakan koreksi terhadap titik didih air?
g. Buatlah grafik antara temperature dan waktu pada tiap pengamatan
h. Hitunglah koreksi kenaikan temperature dengan memakai hasil pengamatan dan

perhitungan no.12 atau pakailah grafik pertanyaan no.7
i. Berilah koreksi pada hasil perhitungan panas jenis yang didapat
j. Perlukah koreksi ini dilakukan? Terangkan!
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MODUL 4
RESONANSI SUARA

1. TUJUAN
Setelah menyelesaikan percobaan ini siswa diharapkan dapat :

a. Menentukan kecepatan suara di udara
b. Menentukan bilangan getar garputala

2. ALAT – ALAT
a. Sebuah tabung resonansi berkala yang dihubungkan dengan reservoir air
b. Satu set garputala
c. Pemukul garputala
d. Jangka Sorong

3. KATA KUNCI / TEORI
Resonansi, Gelembung Bunyi, Frekuensi, Panjang Gelombang, Kecepatan Suara.
Resonansi adalah peristiwa turut bergetarnya suatu benda/medium akibat
bergetarnya sumber getar yang lain. Hal ini dapat terjadi apabila frekuensi
sumber dan frekuensi benda lain cocok (jodoh).

Peristiwa resonansi dicirikan oleh apabila terdengarnya bunyi yang lebih keras.
Resonansi ini terjadi jika panjang kolom udara didalam tabung merupakan kelipatan
ganjil dari (¼). Secara umum dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut :

Dimana :
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M = 0,1,2,3….
L = panjang kolom udara
 = Panjang gelombang suhu diudara

Pada gambar 1 terlihat bahwa simpul gelombang terjadi pada bagian tulang
tertutup. Sedangkan pada ujung terbuka terjadi perut gelombang. Karena perut
gelombang tidak terletak tepat pada mulut tabung terbuka, maka perlu
ditambahkan factor koreksi e pada persamaan 1 sehingga menjadi :

……………………………………………………………………………….………………. (2)

Dimana : e = 0,6 R. dengan R adalah jari-jari tabug bagian dalam.

Untuk menentukan kecepatan rambat suara diudara dapat digunakan rumus :

V =  .  ……………………………………………………………………………………………………………………… (3)

Dimana : V = kecepatan rambat bunyi diudara
 = frekuensi getar
 = panjang gelombang suara (cm)

Frekuensi getar garpu tala diketahui sedang panjang, gelombang dari
gelombang suara dapat dihitung dari hasil pengukuran panjang kolom udara.

4. JALANNYA PERCOBAAN
i. Ukurlah suhu dan tekanan barometer ruangan sebelum & sesudah

percobaan.
ii. Ukur diameter tabung bagian dalam sebanyak 3 kali ditempat yang

berlainan.
iii. Atur posisi tabung & permukaan air diusahakan berada dimulut tabung,

kran pada reservoir air tertutup.
iv. Getarkan garputala yang telah diketahui frekuensi getarnya diatas mulut

tabung, permukaan air diturunkan perlahan lahan sambil diamati hingga
terdengar suara yang paling keras.

v. Saat suara terkeras dimana kedudukan permukaan air terdekat dengan
permukaan tabung ini, dinamakan resonansi 1. Catat tinggi permukaan air
terhadap mulut tabung.

vi. Ulangi percobaan didaerah ini sebanyak 3 kali
vii. Turunkan posisi permukaan air kembali dengan menurunkan reservoir air,

sampai terdengar bunyi keras berikutnya (resonansi ke-2, dan resonansi
ke-3). Setiap garputala tetap digetarkan diatas mulut tabung.

viii. Ulangi langkah point 1 sampai dengan 7 untuk garputala yang lain (pilih
garputala dengan frekunsi sembarang).
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5. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan
Saat mendekatkan garputala yang bergetar diusahakan jangan sampai
menyentuh mulut tabung.

6. Pertanyaan dan Tugas
Bagian A :

a. Jelaskan perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang
longitudinal.

b. Jelaskan perbedaan antara gelombang stasioner dengan gelombang
berjalan.

c. Mengapa syarat resonansi dalam percobaan ini mirip dengan syarat
gelombang stasioner dalam pipa organa tertutup.

d. Kenapa perlu ditambahkan faktor koreksi (e) untuk menghitung panjang
gelombang.

e. Jika panjang tabung air adalah 100 cm, tentukan frekuensi garputala
terendah yang masih dapat digunakan dalam percobaan ini.

Bagian B :
1. Dengan memasukkan faktor koreksi (e), hitung kecepatan rambat bunyi

diudara untuk resonansi I, II dan III. Tentukan harga rata-ratanya.
2. Dengan menggunakan harga v rata-rata pada nomor 1 hitunglah harga

frekuensi frekuensi garputala yang digunakan pada percobaan kedua.
Bandingkan dengan harga yang sesungguhnya (tertera pada garputala).

3. Kecepatan rambat bunyi diudara dapat juga ditentukan dengan
persamaan :

m/det ……………………………………………………..…….3-4

Hitunglah V dengan persamaan ini dan bandingkan hasilnya dengan hasil
menurut percobaan ini. Berapa persen perbedaan yang ada.

4. Kesimpulan apa yang dapat diperoleh dari percobaan ini.
5. Berikan saran-saran saudara pada percobaan ini .
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MODUL 5
SONOMETER

I. PENDAHULUAN
Setiap benda mempunyai frekuensi getaran (vibration frequencies) tersendiri (fo).
frekuensi tersebut dapat diamati dengan menggunakan prinsip resonansi. Resonansi
gelombang bunyi dapat diamati dengan menggunakan sonometer. Alat sonometer
dapat juga digunakan untuk verifikasi hubungan frekuensi getaran kawat sonometer
(fo) dengan gaya/ tegangan pada senar (T), verifikasi frekuensi getaran (fo) terhadap
panjang senar (L), mengamati karakteristik terjadinya gelombang berdiri (standing
wave) dan menentukan kecepatan gelombang pada setiap kawat.

II. SPESIFIKASI
Sonometer terdiri dari:
Senar 3 buah, panjang senar dapat diubah dengan menggunakan pengatur panjang
senar.
Beban total 5000 gram, terdiri dari:
• Beban berpenggantung: 1 x 1000 gram
• Beban tambahan: 4 x 1000 gram

III. Skema alat Sonometer
Susun dan rangkai alat sonometer seperti pada gambar 1.

1. Mulailah dengan memasangkan dan mengikat beban berpenggantung pada salah
satu senar. Kemudian tarik senar tersebut dengan terlebih dahulu melewatkan
senar pada puli (pulley) sehingga beban berpenggantung terangkat keatas.
Kaitkan senar pada pengait senar yang terletak pada salah satu ujung kotak
resonator. Tegangan senar diatur dengan memberikan beban pada penggantung
(beban berpenggantung).

2. Pasangkan dua senar yang lainnya pada pengait senar dan ikatkan pasak senar
yang terdapat diujung lain sonometer. Untuk mengencangkan dan
mengendurkan senar dapat dilakukan dengan memutar pasak senar.

3. Kemudian pasang penyekat dalam pada masing-masing senar. Panjang senar
dapat diubah dengan menggeser penyekat dalam ke posisi yang diinginkan.

IV. Teori singkat.
Bila sebuah kawat diregangkan dan ujung-ujungnya terikat pada suatu titik tetap

maka apabila pada kawat tersebut digetarkan akan timbul suatu getaran dengan frekwensi
tertentu.
Pada ujung kawat yang terikat merupakan titik simpul, sedang yang ditengah-terngah
merupakan perut ( gambar 1 )
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Gambar 1

Bila antara simpul-simpul dipasang suatu jembatan kayu yang merupakan suatu simpul ,
maka bila kawat digetarkan akan timbul nada dengan frekwensi yang besarnya merupakan
kelipatan dari nada dasar .
Gambar 2 letak jembatan 1/3 dari ujung kawat, maka jika digetarkan akan menghasilkan
nada dengan frekwensi 3 kali nada dasar

Gambar2

Kwcwpatan rambat bunyi didalam kawat memenuhi persamaan :

V = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 )

Dimana : F = tegangan kawat ( dyne )
= gram/cm

Gelombang bunyi yang bergerak dengan kecepatan v dan mempunyai panjang gelombang ,
adalah :

V = N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 2 )
Dimana : v = kecepatan rambat gelombang.

= panjang gelombang dari garpu tala
N = frekwensi dari garpu tala

Nada dasar mempunyai panjang antara 2 titik simpul adalah : L = ½, dengan subtitusi pers 1
dan pers. 2 didapat :

N = . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..(3)
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PERHATIAN:
a. Bekerjalah selalu pada bagian sisi sonometer
b. Hindari kecelakaan akibat terputusnya senar, bila perlu pergunakan kacamata

pengaman

IV. PEMELIHARAAN ALAT
1. Harus dihindari penggunaan dan penyimpanan alat ditempat yang lembab
2. Simpanlah alat selalu dalam keadaan bersih
3. Setelah digunakan, lepaskan beban penggantung dan beban tambahan dari alat

sonometer

V. Pertanyaan dan tugas ( dijawab dalam laporan )
1. Buktikan rumus (2).
2. Hitung untuk masing-masing kawat.
3. Hitung frekwensi dari kedua garpu tala yang tidak diketahui bilangan getarnya.
4. Bandingkanhasil pengukuran nada yang didapat dengan nada dari garputala yang

diketahui bilangan.
5. Faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam percobaan.
6. Apakah diameter kawat dawai dapat mempengaruhi frekwensi dari dawai yang

bergetar ? jelaskan !
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MODUL 6
JEMBATAN WHEATSTONE

1. TUJUAN
a. Menentukan besar hambatan.
b. Menentukan koefisien temperatur termistor.

2. ALAT – ALAT
a. Kawat geser
b. Hambatan standard dan hambatan geser
c. Hambatan yang tidak dikatahui nilai hambatannya
d. Termistor
e. Galvanometer
f. Catu daya DC
g. Beaker glass yang berisi minyak parafin dan pengaduk
h. Termometer
i. Kompor listrik
j. Kontak geser

3. TEORI
Jembatan Wheatstone adalah rangkaian yang terdiri dari empat buah hambatan
seperti pada gambar di bawah ini :

R1 , R2 dan R3 merupakan hambatan yang sudah diketahui, sedangkan Rx adalah
hambatan yang akan di cari besarnya. Pada keadaan setimbang, galvanometer akan
menunjukkan angka nol. Karena tidak ada arus yang mengalir melalui galvanometer
tersebut. Dalam keadaan ini berlaku hubungan :

Namun pada percobaan ini, jembatan Wheatstone yang kita manfa'atkan adalah
tampak seperti pada gambar dibawah ini :
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L adalah kawat homogen, sehingga panjang kawat sebanding dengan nilai
hambatannya. Rs adalah hambatan standar yang nilainya dapat kita tentukan dengan
mengatur variabel yang ada. Untuk harga Rs tertentu dan dengan mencatat kedudukan
kontak geser K yaitu panjang l1 dan l2, maka pada saat galvanometer menunjukan
harga nol hubungan persamaan (1) menjadi :

Pada umumnya nilai hambatan suatu bahan berubah terhadap temperatur. Untuk
kenaikan temperatur yang sama, dua bahan yang berbeda jenis akan mengalami
perubahan nilai hambatan yang berbeda pula. Hal ini dipengaruhi oleh suatu
besaran yang disebut koefisien temperatur. Hubungan antara besar hambatan
dengan temperatur suatu bahan semikonduktor didekati dengan persamaan :

dengan :
RT = besar hambatan pada suatu temperatur tertentu
B = konstanta temperatur
b = koefisien temperatur
T = temperatur dalam kelvin.

Untuk keadaan tertentu pers. (3) dapat diubah menjadi :

dengan :
RT = hambatan semikonduktor pada temperatur awal T

T = perbedaan temperatur terhadap temperatur awal
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4. JALANNYA PERCOBAAN
A. Mengukur hambatan murni

1. Susun rangkaian seperti pada gambar 2. 2.
2. Tentukan harga Rs. Atur kontak geser sehingga galvanometer menunjukan

angka nol.
3. Catat panjang l1 dan l2
4. Ulangi langkah 2 dan 3 untuk 10 macam Rs. Tanyakan kepada asisten

besarnya Rs tersebut.

B. Menentukan koefisien temperatur semikonduktor
1. Susun rangkaian seperti pada gambar 2 tetapi dengan mengganti Rx dengan

termistor yang telah dicelupkan ke dalam beaker glass yang berisi minyak
parafin. Termistor ini kita sebut saja sebagai RT.

2. Letakkan bejana di atas kompor listrik. Celupkan termometer ke dalam
bejana. Tetapi jangan sampai bersentuhan dengan bejana (melayang dalam
minyak parafin). Catat temperatur minyak tersebut.

3. Tentukan harga Rs dan aturkontak geser sehingga jarum galvanometer
menunjukan angka nol.

4. Ulangi langkah 2 dan 3 untuk 10 macam kenaikkan temperatur. Tanyakan
kepada asisten besar kenaikkan suhu.

5. TUGAS PENDAHULUAN
1. Jelaskan apa kegunaan dari “Rangkaian Jembatan Wheatstone“ dan bagaimana

prinsip bekerjanya jembatan wheatstone tersebut !
2. Apa yang dimaksud dengan Koefisen Temperatur dari sebuah penghantar dan

apakah setiap penghantar mempunyai Koefisien Temperatur?
3. Dari sifat menghantar listriknya penghantar dapat di bagi menjadi : Konduktor,

Isolator, Semikonduktor dan Super Konduktor, jelaskan bagaimana sifat-sifat dari
penghantar tersebut, dan tuliskan beberapa contoh pemakaiannya dalam
kehidupan sehari-hari?

4. Apa yang dimaksud dengan NTC dan PTC pada sebuah penghantar semikonduktor,
jelaskan beserta gambar grafiknya ?

6. TUGAS AKHIR
1. Hitunglah besar Rx untuk hambatan murni beserta kesalahan relatif dan

literaturnya !.
2. Dengan menggunakan metode least square, tentukan koefisien temperatur. Buat

pula untuk setiap T tertentu !
3. Berikan kesimpulan dan analisa dari percobaan saudara! grafiknya! Tetapi

sebelumnya tentukan dulu besar RT
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MODUL 7
MODULUS ELASTISITAS YOUNG

1. TUJUAN
Menentukan Modulus Young (Y) untuk berbagai kayu/logam dengan cara lenturan.

2. ALAT – ALAT
a. Batang kayu / logam
b. Beban dan penggantung
c. Mistar
d. Statip
e. Jangka sorong
f. Mikrometer

3. TEORI
A. Pelenturan di Tengah

Sebuah batang diletakkan di atas 2 tumpuan yang berjarak L, kemudian beban
digantungkan di tengahnya sehingga batang melentur. Pelenturan batang tersebut
memenuhi persamaan :

……………………………………………………………………………………………..……… (8-1)

……………………………………………………………………………………………… (8-2)

Dengan :
 = Jarak Lentur
P = Beban yang diberikan
L = Panjang batang antara 2 tumpuan
Y = Modulus Young Batang
Lg = Momen kelembaman geometris
b = Lebar batang
d = Tebal batang



42

B. Pelenturan Pada Ujung
Salah satu ujung batang dipasang tetap pada suatu tumpuan dengan cara
menjepitnya sedangkan ujung yang lain dibiarkan bebas. Jika pada ujung yang
bebas diletakkan beban, maka batang tersebut akan melentur. Bila jarak lentur 
akibat beban sebesar P maka akan didapat persamaan :

……………………… (8-4)

…………………… (8-2)

4. JALANNYA PERCOBAAN
Pelenturan di Tengah
a. Ukur lebar dan tebal masing-masing batang.
b. Atur alat-alat seperti pada gambar (1).
c. Ukur  pada tiap-tiap penambahan beban dan pengurangan beban untuk L yang

sama.
d. Ukur untuk L yang berbeda dan beban yang sama.

5. TUGAS PENDAHULUAN
a. Apa yang dimaksud dengan : Elastisitas, Tegangan, Regangan, tuliskan rumus, satuan

dan dimensinya ?
b. Dari gambar grafik dibawah ini coba anda jelaskan daerah-daerah apa saja yang

berada pada titik : A, B, C, D dan E ? dan apa arti dari daerah tersebut ?

c. Tuliskan beberapa contoh pekerjaan yang memakai prinsip–prinsip Elastistas dalam
kehidupan sehari-hari ?

d. Tentukan dimensi P pada persamaan (1) ! Apakah persamaan tersebut berlaku untuk
besar beban P berapapun ? Jelaskan !
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6. TUGAS AKHIR
a. Buat grafik  vs P pada percobaan A dan B dan hitung Y pada kedua percobaan

dengan metode kuadrat terkecil !
b. Buat grafik  vs L pada percobaan A dan B dan hitung Y dengan metode kuadrat

terkecil !
c. Beri analisa dan kesimpulan dari percobaan yang sudah saudara lakukan !
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MODUL 8
HUKUM KIRCHOFF

1. TUJUAN UMUM
a. Mempelajari hambatan yang dipasang secara seri dan paralel
b. Mempelajari multiloop.

2. ALAT – ALAT
a. Papan rangkaian yang terdiri dari : hambatan 6 buah dan catu daya 3 buah
b. Multimeter

3. TEORI

Jika suatu sumber tegangan dihubungkan dengan beban luar, maka akan terjadi
rangkaian tertutup. Arus yang mengalir pada rangkaian tertutup itu tergantung dari
beban luar yang dipergunakan. Untuk rangkaian tertutup yang mempunyai loop
lebih dari satu (multiloop circuit), arus yang mengalir pada masing-masing loop
dihitung dengan menggunakan Hukum Kirchoff.

Menurut Hukum Kirchoff :
 I = I1 + I2 (1)
 E1 = I (R2 + R4 ) + I1 R2 (2)
 -E2 = -I1 R2 + I2 R3 (3)

Dari ketiga persamaan di atas diperoleh :
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4. JALANNYA PERCOBAAN
a. Mempelajari Rangkaian Seri

1. Susun rangkaian seperti gambar 3
2. Ukur tegangan sumber (E1) dalam keadaan terangkai.
3. Ukur arus yang mengalir di tititk A.
4. Ukur tegangan AB, BC dan AC.

b. Mempelajari Rangkaian Paralel
1. Susun rangkaian seperti gambar 4
2. Ukur tegangan sumber (E1) dalam keadaan terangkai.
3. Ukur arus yang mengalir pada setiap R.

c. Mempelajari Rangkaian Multiloop
Susun rangkaian seperti gambar 5 :

1. Ukur masing-masing tegangan sumber E1 dan E2 dalam keadaan terangkai.
2. Ukur arus yang mengalir pada I, I1 dan I2
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Susun rangkaian seperti gambar 6:
1. Ukur masing-masing tegangan sumber E1, E2 dan E3 dalam keadaan terangkai.
2. Ukur arus yang mengalir pada I, I1 dan I2

Untuk gambar 6 berlaku :

5. TUGAS PENDAHULUAN
1. Jelaskan cara menaikkan batas ukur ampermeter dan voltmeter, tuliskan rumus

beserta
2. gambar rangkaiannya?
3. Apa bedanya Gaya Gerak Listrik (GGL) dengan tegangan jepit, jelaskan beserta

rumus
4. dan gambar rangkaiannya?
5. Tuliskan bunyi Hukum Kirchoff I dan II, beserta rumus dan gambar rangkaiannya?
6. Apakah rangkaian seri atau paralel yang di gunakan untuk instalasi listrik dalam

rumah
7. anda ?, jelaskan kenapa harus demikian ?

6. TUGAS AKHIR
1. Hitunglah besar masing-masing hambatan dan juga hambatan pengganti dengan
2. menggunakan hukunm Ohm. Bandingkan hasilnya dengan pengamatan khusus

untuk
3. gambar 3 dan gambar 4 !.
4. Hitunglah besar arus pada rangkaian gambar 5 dan gambar 6 dengan persamaan
5. yang ada. Bandingkan hasilnya dengan pengamatan !.
6. Tuliskan kesimpulan dan analisa dari percobaan yang anda lakukan !


