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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullohi Wabarakatuh, 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat 

dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku panduan praktikum Fisika Dasar dapat 

diselesaikan. 

Buku penuntun praktikum ini dibuat sebagai pedoman dalam melakukan 

kegiatan praktikum Fisika Dasar yang merupakan kegiatan penunjang mata kuliah 

Fisika disetiap program studi. Penuntun ini mengalami perubahan isi dari penuntun 

sebelumnya dan perubahan ini dilakukan untuk tujuan mempertegas apa yang hendak 

dicapai mahasiswa/i melalui setiap percobaan. 

Penuntun praktikum ini diharapkan dapat membantu mahasiswa/i dalam 

mempersiapkan dan melaksanakan praktikum di Laboratorium Fisika Universitas 

Medan Area dengan lebih baik, terarah, dan terencana. Penuntun ini terdiri dari 

beberapa percobaan Mekanika, Suhu dan Kalor, Listrik Dinamis, dan Fluida Statis. 

Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dibeberapa hal dalam 

penyusunan buku penuntun ini, oleh sebab itu penyusun dengan tangan terbuka selalu 

menerima saran-saran yang bersifat membangun dan membantu perbaikan penuntun 

ini untuk penerbitan selanjutnya. 

Akhirnya, diucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang 

telah memberi bantuan atau masukan hingga selesainya buku penuntun ini. 

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh    

 

 

Medan, 10 Januari 2019  

 Penyusun   

 

 

Moranain Mungkin, ST, M.Si 
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PERATURAN DAN TATA TERTIB LABORATORIUM 

1. Mahasiswa (praktikan) yang diperkenankan menggunakan laboratorium dan 

melakukan praktikum adalah mahasiswa yang terdaftar secara akademik. 

2. Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai, keterlambatan lebih 

dari 10 menit sejak praktikum dimulai, maka praktikan dianggap tidak hadir dan 

tidak boleh mengikuti praktikum. 

3. Jika berhalangan hadir, praktikan harus dapat memberikan keterangan tertulis 

dan resmi terkait dengan alasan ketidakhadirannya. 

4. Praktikan memasuki ruang laboratorium dengan telah mengenakan jas 

praktikum. 

5. Praktikan wajib membawa kartu asistensi. Buku panduan peralatan tulis dan 

lainnya yang dibutuhkan. 

6. Praktikan tidak diperbolehkan makan, minum, atau merokok dan foto selfie 

didalam laboratorium selama praktikum berlangsung. 

7. Praktikan tidak boleh bersenda gurau yang mengakibatkan terganggunya 

kelancaran praktikum. 

8. Praktikan bertanggung jawab atas peralatan yang digunakan saat praktikum, 

kebersihan meja masing-masing dan lantai disekitarnya. 

9. Jika alat yang digunakan rusak, praktikan wajib menggantinya dengan merk dan 

spesifikasi yang sama. 

10. Setelah menggunakan peralatan, praktikan wajib meletakkan kembali pada 

tempat yang semula. 

11. Jika akan meninggalkan ruang laboratorium, praktikan wajib memita izin kepada 

dosen pelaksana praktikum, atau laboran atau asisten. 
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KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA 

1. Rencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. 

2. Sediakan alat-alat yang akan digunakan diatas meja praktikum dan simpan yang 

tidak digunakan pada tempatnya. 

3. Gunakan peralatan kerja seperti jas laboratorium dan kaos kaki untuk melindungi 

pakaian dan kulit. 

4. Dilarang menggunakan perhiasan yang dapat rusak karena bahan kimia. 

5. Dilarang menggunakan sandal atau sepatu. 

6. Pelajari dan pahami cara penggunaan alat ukur yang akan digunakan agar tidak 

terjadi kesalahan. 

7. Sebelum menggunakan alat ukur selalu dilakukan kalibrasi. 

8. Ulangi setiap pengukuran dengan alat ukur setidaknya 2 kali untuk menghindari 

kesalahan. 

9. Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih terutama setelah 

melakukan praktikum. 

10. Apabila meja praktikum tumpah, harap untuk langsung dibersihkan dan 

dikeringkan dengan kain. 

11. Dilarang menyentuh atau memegang peralatan ketika sedang dalam keadaan 

hidup ataupun berjalan terutama peralatan yang menggunakan arus listrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 

SISTEM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR 

 

A. Umum 

Fisika merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang 

materi dan energi. Dalam fisika pengukuran menjadi hal yang wajib dan perhitungan-

perhitungan matematis merupakan alat yang tidak bisa dipisahkan dari ilmu fisika. Di 

halaman ini, kita akan membahas tentang pengukuran yang melibatkan beberapa alat 

ukur yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain mistar, jangka 

sorong, mikrometer sekrop, stopwacth, neraca dan alat-alat ukur listrik. 

 

A.1. Sistem Pengukuran 

 Pengukuran adalah suatu teknik untuk mengaitkan suatu bilangan pada suatu 

sifat fisis dengan membandingkannya dengan suatu besaran standar yang telah 

diterima sebagai suatu satuan. 

 

Besaran = bilangan x satuan 

 

Dalam pengukuran selalu dibutuhkan suatu alat atau instrumen sebagai 

penentuan nilai suatu besaran (kuantitas atau variabel). Sehingga instrumen itu 

didefinisikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk menentukan nilai atau besaran 

dari suatu kuantitas atau variabel.  

Istilah yang sering digunakan di dalam pengukuran akan didefinisikan sebagai 

berikut: 

a. Ketelitian (accuracy) : Harga terdekat dimana suatu pembacaan instrumen 

(alat ukur) mendekati harga sebenarnya dari 

variabel yang diukur. 

b. Ketepatan (precision) : Suatu ukuran kemampuan untuk mendapatkan 

suatu hasil pengukuran yang serupa. Dengan 

memberikan suatu harga tertentu bagi variabel 

ketepatan (presisi) merupakan ukuran tingkatan 

yang menunjukkan perbedaan hasil pengukuran 

pada pengukuran-pengukuran yang dilakukan 

secara berurutan. 

c. Sensitivitas (sensitivity) : Perbandingan antara sinyal keluaran atau responsif 

alat ukur terhadap perubahan masukan atau variabel 

yang diukur. 
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d. Resolusi (resolution) : Perubahan terkecil dalam nilai yang diukur pada 

waktu alat ukur akan memberikan respon 

(tanggapan) 

e. Kesalahan (error) : Penyimpangan variabel yang diukur dari harga 

(nilai) yang sebenarnya. 

 

Dalam bagian ini, alat-alat ukur yang akan dijelaskan adalah yang sering 

dijumpai sehari-hari ataupun yang sering digunakan dalam melakukan eksperimen di 

laboratorium ilmu-ilmu dasar, seperti : alat ukur linier (mikrometer, jangka sorong, 

mistar), alat ukur listrik (voltmeter, ammeter, ohmmeter), alat ukur massa (neraca), 

alat ukur suhu (thermometer), dan sebagainya. Sistem pengukuran yang digunakan 

disini adalah Sistem Internasional. 

 

A.2. Peranan Praktikum Fisika 

 Dasar dalam mempelajari suatu ilmu teknik adalah ilmu fisika. Hal ini 

terbukti pada Perguruan Tinggi Teknik, mata kuliah Mekanika Teknik, Mekanika 

Fisika, Kinematika, Dinamika dan sebagainya merupakan matakuliah dasar umum 

yang harus dipelajari. Semuanya itu diperoleh dari matakuliah Fisika yang merupakan 

bekal dalam menyelesaikan studi. Ilmu pengetahuan teknik dan fisika khususnya, 

merupakan ilmu-ilmu yang berkembang, bukan berdasarkan teori saja tetapi 

berdasarkan atas pengamatan dan pengukuran gejala fisis. Berdasarkan analisa data-

data dari suatu percobaan dan menentukan benar tidaknya suatu ilmu pengetahuan. 

Bahkan kemungkinan terjadinya penemuan-penemuan baru dengan diterapkannya 

teori analisa percobaan. Memahami petunjuk-petunjuk praktikum merupakan suatu 

keharusan sehingga teori dari suatu ilmu pengetahuan dikuasai dengan baik dan 

dalam percobaan didapatkan hasil dan data-data yang tepat. 

 

A.2.1. Tujuan 

Tujuan praktikum seperti dilaksanakan dalam laboratorium-laboratorium 

perguruan tinggi tidak sama dengan tujuan penyelidikan pada laboratorium riset atau 

laboratorium industri. Tidak diharapkan bahwa mahasiswa akan menemukan suatu 

gejala baru atau merumuskan suatu hukum alam baru. Melainkan praktikum 

mempunyai dua tujuan pokok: 

1. Menunjang perkuliahan, maksudnya merupakan demonstrasi gejala-gejala dan 

prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kelas. 

2. Mendidik mahasiswa menjadi seorang peneliti yang baik. 
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Untuk mencapai tujuan kedua ini, setiap orang harus mengetahui pemakaian 

alat-alat, dapat memahami metode pengukuran, dapat mengolah data yang diperoleh, 

dapat menilai baik atau tidaknya hasil percobaan dan menarik kesimpulan yang 

cocok. 

Percobaan yang dilakukan dalam praktikum mempunyai tujuan yang jelas. 

Secara umum yaitu: 

1. Mengukur/menentukan suatu besaran tertentu dengan memakai metode yang 

langsung, misalnya mengukur GGL yang dibangkitkan pada suatu sel elektro 

kimia. 

2. Mengamati hubungan antara dua besaran, misalnya antara pemuaian dengan 

suhu pada suatu bahan. 

3. Menunjukkan bahwa dua besaran menuruti suatu hubungan teoritis. Misalnya, 

bahwa arus melalui suatu resistor berbanding lurus dengan tegangan (Hukum 

Ohm) atau menunjukkan bahwa regangan (“strain”) berbanding lurus dengan 

tegangan (“stress”) pada benda elastis (menurut Hukum Hooke). 

4. Menentukan konstanta-konstanta (atau sifat-sifat) yang dapat diturunkan dari 

hasil percobaan, contohnya dari (3) di atas, hambatan elektrik (perbandingan 

tegangan dengan arus), dan modulus Young (perbandingan tegangan dengan 

regangan). 

 

 

B. Alat-alat Ukur 

B.1. Alat-alat Ukur Mekanik 

1.  Mistar 

Mistar merupakan alat ukur yang biasanya digunakan untuk mengukur panjang. 

Untuk mengukur menggunakan mistar, maka benda yang akan diukur diletakkan 

pada ujung mistar. Posisi mata harus melihat tegak lurus terhadap skala. Hal ini 

untuk menghindari kesalahan pembacaan hasil pengukuran akibat beda sudut 

kemiringan dalam melihat atau disebut dengan kesalahan paralaks. 

 

 

Gambar 1: Mistar 
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2.  Jangka Sorong 

Untuk mengukur benda yang berukuran kecil kita memerlukan alat ukur yang 

sesuai, yaitu jangka sorong. Misalnya jika kita ingin mengukur diameter pensil. 

Perhatikan gambar berikut: 

 

 

Gambar 2: Jangka sorong 

 

Pada jangka sorong terdapat bagian-bagian yang penting, yaitu sebagai berikut:  

1) Rahang tetap dengan skala tetap terkecil 0,1 cm 

2) Rahang geser yang dilengkapi skala nonius.  

Batas ketelitian jangka sorong adalah 0,01 cm.  

Bagaimana mengukur menggunakan jangka sorong? Perhatikan gambar berikut: 

 

 

 

Gambar 3: Cara mengukur menggunakan jangka sorong 

 

Untuk menentukan hasil pengukurannya, maka tentukan dahulu skala utamanya. 

Pada skala nonius, nol nonius terdapat di antara 2,4 cm dan 2,5 cm skala utama. 

Sehingga skala utamanya adalah 2,4 cm.  
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Kemudian carilah skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Pada gambar 

skala nonius yang berhimpit adalah angka 7. Nilai pada skala nonius adalah 7 x 

0,01 cm = 0,07 cm. 

Jumlahkan skala utama dengan skala nonius. 2,4 cm +0,07 cm = 2,47 cm. 

Jadi hasil pengukuran menggunakan jangka sorong adalah 2,47 cm 

 

3.  Mikrometer Sekrup 

 Untuk mengukur ketebalan benda yang tipis seperti ketebalan selembar kertas atau 

ketebalan rambut, digunakan alat ukur dengan ketelitian yang lebih tinggi, yaitu 

mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki dua skala, yaitu skala utama 

(skala terkecil 1 mm) dan skala nonius atau vernier yang diputar. Ketelitian 

mikrometer sekrup sebesar 0,01 mm. Penampakan bentuk fisik dari mikrometer 

sekrup sebagai berikut: 

 

Gambar 4: Mikrometer sekrup  

 

 

Perhatikan pembacaan hasil pengukuran mikrometer sekrup pada gambar berikut: 

 

 

Gambar 5: Cara mengukur menggunakan mikrometer sekrup 

 

Skala utama yang terlihat pada gambar di atas adalah 2 mm 

Skala nonius yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah 42, maka hasil 

pengukurannya adalah:  

Skala utama = 2 mm  
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Skala nonius = 42 x 0,01 = 0,42 mm  

Hasil pengukuran = skala utama + skala nonius  = 2 mm + 0,42 mm = 2,42 mm  

 

4.  Stopwatch 

stopwatch adalah alat yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang 

diperlukan dalam kegiatan, misalnya: berapa lama waktu yang ditemuh si pelari 

dalam jarak 100 m. 

 

 

 

Gambar 6: Stopwatch 

 

Cara penggunaanya: tombol start, stop dan reset yang dipergunakan untuk 

memulai, menghentikan dan mengulang pengukuran waktu. skala yang digunakan: 

1.  Dalam detik, skala ini disusun melingkar di bagian pinggir dengan jarak antar 

skala 0,2 detik. Jarum panjang ialah yang berfungsi untuk pengukuran dalam 

detik. 

2.  Dalam menit, skala ini disusun melingkar dengan jarak antar skala 1 menit. 

Jarum pendek berfungsi untuk penunjuk waktu dalam menit. 

 

5.  Thermometer 

  

 

Gambar 7: Thermometer raksa 
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Langkah-langkah dalam menggunakan termometer raksa secara tepat dan benar 

adalah sebagai berikut. 

1.  Sebelum melakukan pengukuran, rendam termometer dalam air dingin selama 

beberapa saat. Hal ini bertujuan untuk membuat raksa pada termometer yang 

tadinya menunjukkan suhu ruangan segera turun. 

2.  Supaya raksa turun dengan lebih cepat, kibas-kibaskan termometer. Caranya 

adalah dengan memegang bagian termometer bewarna silver (ujung kaca) lalu 

diayunkan ke bawah beberapa kali. 

3. Setelah raksa penunjuk suhu sudah turun, pengukuran suhu bisa langsung 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 

■ Letakkan tandon (ujung termometer bewarna silver) pada ketiak dan himpit 

termometeer selama kurang lebih 3 menit. 

■ Selain pada ketiak, tandon termometer juga bisa diletakkan pada bagian 

bawah lidah selamat 3 menit. Jika pengukuran seperti ini dilakukan, jangan 

lupa setelah penggunaan, termometer segera dibersihkan dengan air, sabun 

dan alkohol agar kondisi termometer tetap steril (bebas kuman). 

4.  Setelah 3 menit, angkat termometer ke arah sumber cahaya dan lihat angka 

yang ditunjukkan raksa di skala termometer. 

 

 

B.2. Alat-alat Ukur Listrik 

Umumnya, listrik dibagi menjadi 2 macam, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. 

Listrik statis adalah listrik yang elektronnya tidak berpindah-pindah atau diam, 

sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang elektronnya dapat berpindah-pindah atau 

bergerak. Pada listrik dinamis, jika perpindahan elektronnya searah, listrik ini disebut 

dengan arus listrik DC (Direct Current), tetapi jika perpindahan elektronnya bolak-

balik, listrik ini disebut dengan arus listrik AC (Alternating Current). 

Arus listrik AC adalah arus listrik yang arahnya selalu bolak-balik dan 

besarannya selalu berubah sehingga membentuk gelombang sinusoida atau yang biasa 

disingkat dengan gelombang sinus. Sementara itu, arus listrik DC adalah arus listrik 

searah yang sebenarnya mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Untuk mengetahui 

besaran arus listrik, kita membutuhkan alat ukur listrik yang baik. 

 

B.2.1. Macam-macam Alat Ukur Listrik AC 

Untuk mengukur arus listrik yang arahnya selalu bolak-balik atau arus listrik AC, 

kita dapat menggunakan beberapa alat ukur listrik seperti berikut ini. 
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1 .  Amperemeter AC 

 

 
 

Gambar 8: Amperemeter AC 

 

Untuk mengetahui besarnya arus pada rangkaian listrik AC, kita dapat menggunakan 

Amperemeter AC yang disusun secara seri. Nantinya, alat ukur listrik ini akan 

mendapatkan arus yang melewati penghantar yang dipasangkan pada suatu 

rangkaian listrik AC. 

 

Adapun cara menggunakan Amperemeter AC adalah sebagai berikut: 

• Pasang Amperemeter AC pada rangkaian listrik secara seri dengan memotong 

konduktor agar arus listrik dapat melewati Amperemeter. 

• Sambungkan Amperemeter AC ke konduktor yang sudah dipotong tadi. 

• Ukur arus listrik dengan memperhatikan jarum yang menunjukkan angka pada 

Amperemeter AC. 

• Untuk mendapatkan besaran arus listrik yang tepat, kita harus benar-benar 

memahami dan memperhatikan karakteristik Amperemeter AC yang digunakan. 

• Untuk hasilnya, kita dapat menghitung besarnya arus listrik dengan mengalikan 

angka yang ditunjuk dan angka skala maksimum. 

 

2.  Frekuensi Meter 

 

 
 

Gambar 9: Frekuensi Meter 

 

https://www.kucari.com/jual/alat-ukur/electrical-testing/insulation-tester/
https://www.kucari.com/jual/alat-ukur/electrical-testing/insulation-tester/
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Untuk mengetahui banyaknya frekuensi pada rangkaian listrik AC, kita dapat 

menggunakan Frekuensi Meter. Frekuensi di sini adalah banyaknya jumlah getaran 

yang terjadi pada suatu rangkaian listrik AC setiap detiknya. Alat ukur listrik ini 

tidak dapat digunakan pada rangkaian listrik DC karena tidak memiliki frekuensi. 

Adapun cara menggunakan Frekuensi Meter adalah sebagai berikut. 

• Siapkan frekuensi meter dengan lidah getar, kabel penghubung, dan stop 

kontak. 

• Pasang dengan benar kabel penghubung yang sudah disiapkan pada 2 lubang 

frekuensi meter. 

• Hubungkan secara bersamaan 2 kabel yang sudah dipasangkan pada frekuensi 

meter ke stop kontak yang dialiri arus listrik bolak-balik atau arus listrik AC. 

• Hasil pengukuran dapat kita peroleh dari lidah getar yang bergetar paling cepat. 

 

3.  Voltmeter AC 

 
Gambar 10: Voltmeter AC 

 

Untuk mengetahui besarnya tegangan pada rangkaian listrik AC, kita dapat 

menggunakan Voltmeter AC yang disusun secara paralel. Selain menggunakan alat 

ukur listrik AC ini, kita juga dapat menggunakan multimeter dengan mengubah 

selector switch-nya menjadi AC Volt. 

 

Adapun cara menggunakan Voltmeter AC adalah sebagai berikut. 

• Pasang Voltmeter AC pada rangkaian listrik secara paralel yang memiliki 

potensial berbeda. 

• Sesuaikan pemasang kutub-kutub Voltmeter AC, kutub positif dipasangkan 

dengan potensial tinggi dan kutub negatif dipasangakan dengan potensial 

rendah. 

https://www.kucari.com/jual/alat-ukur/electrical-testing/emf-meter/
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• Lakukan pengukuran dengan melihat angka yang ditunjukkan pada Voltmeter 

AC. 

• Untuk hasilnya, kita dapat menghitung besarnya tegangan arus listrik dengan 

mengalikan angka yang ditunjuk dan angka skala maksimum. 

 

4.  Wattmeter 

 
 

Gambar 11: Wattmeter 

 

 

 

Untuk mengetahui besarnya daya pada rangkaian listrik AC, kita dapat 

menggunakan Wattmeter yang terbuat dari perpaduan antara amperemeter AC dan 

voltmeter AC. Ada 3 macam wattmeter yang dapat kita gunakan untuk mengukur 

daya listrik, yaitu wattmeter analog, wattmeter digital, dan wattmeter induksi. 

Adapun cara menggunakan Wattmeter digital adalah sebagai berikut. 

• Hubungkan kabel In Put (POWER SOURCE) ke terminal WATT & 10 A. 

• Hubungkan kabel Out Put (LOAD) ke terminal COM & V. 

• Geser tombol ke posisi ON untuk menghidupkan Wattmeter digital. 

• Tekan tombol PILIHAN untuk mengukur daya yang diinginkan. Pilihan Watt 1 

untuk daya 2.000 Watt dan Watt 2 untuk daya 6.000 hingga x10 Watt. 

• Pilih WATT ZERO ADJUST di pengaturan untuk membuat tampilan layar 

berangka nol. 

• Hubungkan kabel In Put ke setop kontak agar LOAD bekerja. 

• Jika menggunakan Watt 1, tampilan layar Wattmeter adalah hasil ukur daya 

pada LOAD. 

https://www.kucari.com/jual/alat-ukur/electrical-testing/oscilloscope/
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• Jika menggunakan Watt 2, tampilan layar Wattmeter adalah hasil ukur daya 

yang sudah dikalikan 10. 

• Jika sudah selesai digunakan, matikan Wattmeter dengan menggeser tombol ke 

posisi OFF. 

 

B.2.2. Macam-macam Alat Ukur Listrik DC 

Arus listrik DC terjadi secara konstan dari arus listrik yang berpotensial tinggi ke 

arus listrik yang berpotensial rendah, baik melalui konduktor, semikonduktor, pancaran 

ion, maupun pancaran elektron. Untuk mengukur arus listrik searah, kita dapat 

menggunakan beberapa alat ukur listrik seperti berikut ini. 

1.  Amperemeter DC 

 

 
 

Gambar 12: Amperemeter DC 

 

Selain untuk mengukur besarnya arus listrik AC, Amperemeter juga dapat 

digunakan untuk mengukur besarnya arus listrik DC yang dihubungkan secara seri 

pada suatu sirkuit. Cara menggunakan Amperemeter DC sama seperti cara 

menggunakan Amperemeter AC. 

 

2. Ohmmeter 

Ohmmeter adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur daya listrik dan 

mengukur resistensi rangkaian listrik. Selain itu, Ohmmeter juga dapat digunakan 

untuk mengetes apakah kabel, saklar, dan sekering terputus atau tidak. 

 

https://www.kucari.com/jual/alat-ukur/electrical-testing/clamp-meter/
https://www.kucari.com/jual/alat-ukur/electrical-testing/clamp-meter/
https://www.kucari.com/jual/alat-ukur/electrical-testing/voltage-logger/
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Adapun cara menggunakan Ohmmeter adalah sebagai berikut. 

• Putuskan hubungan semua daya yang terhubung ke rangkaian yang ingin diuji. 

• Masukkan 2 probe ke dalam lubang meteran masing-masing. 

• Atur meteran agar berada di posisi angka nol. 

• Pilih perangkat atau rangkaian yang ingin diuji. 

• Sentuhkan 1 probe ke salah satu ujung rangkaian dan 1 probe ke ujung lainnya, 

kemudian catat hasilnya. 

• Matikan Ohmmeter jika sudah selesai digunakan. 

 

3.  Voltmeter 

 
Gambar 13: Voltmeter 

 

 

Selain untuk mengukur arus listrik AC, Voltmeter juga dapat digunakan untuk 

mengukur arus listrik dan mengukur tegangan listrik DC, termasuk untuk mengukur 

tegangan listrik dalam baterai. Selain itu, voltmeter juga dapat digunakan untuk 

mengukur tegangan listrik yang turun dalam sebuah sirkuit. Cara menggunakan 

Voltmeter DC sama seperti cara menggunakan Voltmeter AC. 

4.  Multimeter 

 
 

Gambar 14:  Multimeter digital 

 

 

https://www.kucari.com/jual/alat-ukur/electrical-testing/phase-detector/
https://www.kucari.com/jual/alat-ukur/electrical-testing/multimeter/
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Jika ingin mengukur aliran arus listrik, daya listrik, dan tegangan listrik dalam satu alat 

ukur, kita dapat menggunakan Multimeter, baik multimeter tipe digital maupun 

multimeter tipe analog. Dibandingkan dengan multimeter tipe analog, multimeter tipe 

digital memiliki keakuratan yang jauh lebih baik. 

B.2.3. Alat Ukur Listrik Analog dan Digital 

Ada 2 jenis alat ukur listrik yang dapat kita gunakan, yaitu alat ukur listrik 

analog dan alat ukur listrik digital. Alat ukur listrik analog dapat kita kenali dari 

bentuknya yang lebih sederhana dan melihat jarum yang menunjuk suatu angka untuk 

mengetahui nilai besaran yang diukur. Sementara itu, alat ukur listrik digital dapat kita 

kenali dari bentuknya yang lebih modern dan melihat angka yang ada di dalam layar 

untuk mengetahui nilai besaran yang diukur karena tidak menggunakan jarum. 
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MODUL I 

HUKUM ARCHIMEDES 

 

 

I. Tujuan 

 1. Membuktikan keberlakuan hukum Archimedes. 

 2. Menyelidiki hubungan gaya keatas dengan berat zat cair yang dipindahkan. 

 3. Membuktikan dan menentukan apakah benda akan terapung, melayang, dan 

tenggelam pada jenis fluida. 

 

II. Teori 

Hukum Archimedes mengatakan bahwa “Jika suatu benda dicelupkan ke dalam 

sesuatu zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama 

besarnya dengan beratnya zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut”. 

 

Ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, ternyata beratnya seolah-olah 

berkurang. Peristiwa ini tentu bukan berarti ada massa benda yang hilang, namun 

disebabkan oleh suatu gaya yang mendorong benda yang arahnya berlawanan 

dengan arah berat benda. Seorang ahli Fisika yang bernama Archimedes 

mempelajari hal ini dengan cara memasukkan dirinya pada bak mandi. Ternyata, 

ia memperoleh hasil, yakni beratnya menjadi lebih ringan ketika di dalam air. 

Gaya ini disebut gaya apung atau gaya ke atas (Fa). gaya apung sama dengan 

berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam air. Persamaan 

Hukum Archimedes : 

 

Fa = wu  - wf 

Keterangan: 

Fa = gaya apung atau gaya ke atas (N) 

wu = gaya berat benda di udara (N) 

wf = gaya berat benda di dalam air (N) 

 

Besarnya gaya apung ini bergantung pada banyaknya air yang didesak atau 

dipindahkan oleh benda tersebut. Semakin besar air yang didesak maka semakin 

besar pula gaya apungnya. Hasil penemuannya dikenal dengan Hukum 
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Archimedes yang menyatakan bahwa apabila suatu benda dicelupkan ke dalam 

zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, benda akan mendapat gaya apung (gaya 

ke atas) yang besarnya sama dengan berat zat cair yang didesaknya 

(dipindahkan) oleh benda tersebut. Secara matematis ditulis : 

Fa = wf 

Fa = ρf . g . vbf 

Keterangan:  

Fa =  Gaya keatas yang dialami benda (N)    

ρf =  Massa jenis zat cair (kg/m3)             

vbf =  Volume benda tercelup (m3)               

g =  Percepatan gravitasi (m/s2) 

 

Fa = wf 

wu - wf = ρf . g . vbf 

 

A. Keadaan Benda 

Dalam konsep hukum Archimedes ada tiga keadaan benda di dalam zat cair : 

1.  Benda terapung 

Benda dikatakan terapung jika berat jenis benda lebih kecil daripada berat 

jenis zat cair dan berat benda sama dengan gaya ke atas zat cair. 

 

 
Gambar 1.1: Benda terapung 

 

Pada peristiwa mengapung, hanya sebagian volume benda yang tercelup di 

dalam fluida sehingga volume fluida yang berpindah lebih kecil dari volume 

total benda yang mengapung. Karena vbf (volume benda yang tercelup) lebih 

kecil daripada vb (volume benda total), maka syarat benda mengapung adalah: 

vb > vbf 
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ρb < ρf 

 

 

2. Benda melayang 

Benda dikatakan melayang jika berat jenis benda sama dengan berat jenis zat 

cair dan berat benda sama dengan gaya ke atas zat cair. 

 

 

Gambar 1.2: Benda melayang 

 

Pada peristiwa melayang, volume fluida yang dipindahkan (volume benda yang 

tercelup) sama dengan volume total benda yang melayang. Karena vbf (volume 

benda yang tercelup) sama dengan vb (volume benda total), maka syarat benda 

melayang adalah:  

vb = vbf 

ρb = ρf 

 

3. Benda Tenggelam 

Benda dikatakan tenggelam jika berat jenis benda lebih besar daripada berat 

jenis zat cair dan berat benda lebih besar daripada gaya ke atas zat cair. 

perbedaan benda terapung tenggelam dan melayang dapat dibuatkan tabel 

berikut ini. 

 

 
 

Gambar 1.3: Benda tenggelam 
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Pada peristiwa tenggelam, volume benda yang tercelup di dalam fluida sama 

dengan volume total benda yang mengapung, namun benda bertumpu pada 

dasar bejana sehingga ada gaya normal dasar bejana pada benda sebesar N. 

Karena vbf  (volume benda yang tercelup) sama dengan vb (volume benda total), 

maka syarat benda tenggelam adalah : 

vb = vbf 

ρb > ρf 

 

III. Alat dan Bahan Percobaan 

 1. Statif 

 2.  Neraca pegas 

 3. Neraca digital 

 4. Beaker glass  

 5. Gelas berpancuran 

 6. Benda 1 (balok kayu) 

 7. Benda 2 (gabus, plastik) 

 8. Benda 3 (balok besi) 

 9. Air  

    

IV. Prosedur Percobaan 

1. Persiapkan seluruh peralatan percobaan hukum Archimedes (mintalah 

petunjuk asisten).  

 

 

Gambar 1.4 :  

Bentuk peralatan percobaan hukum Archimedes 
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2. Ukurlah berat benda 1 di udara dengan menggunakan neraca pegas. Catat 

hasilnya. 

3. Isi gelas berpancuran dengan air hingga ke bibir pancuran. 

4. Celupkan benda 1 ke dalam air seluruhnya, dalam kondisi ini ukur dan catat 

beratnya. 

5. Ukurlah massa dan volume fluida yang dipindahkan. 

5. Ganti benda 1 dengan benda yang lainnya, lalu lakukanlah langkah 1 – 4 

secara beurutan. 

6. Buatlah tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1: Hasil percobaan 

Jenis benda 

Berat benda (N) 

Gaya 

keatas 

(Fa) 

Volume 

fluida 

yang 

tumpah 

(m3)  

Massa 

fluida 

yang 

tumpah 

(kg) 

Sebelum  

Dicelup 

(wbu ) 

Sesudah 

dicelup 

(wbf  ) 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

                                

V. Analisa Data 

1. Perbedaan apakah yang nampak dalam pengukuran berat benda sebelum dan 

sesudah dicelupkan? 

2. Apakah massa benda yang tumpah sama dengan volume benda yang 

dicelupkan? 

3. Apakah eksperimen ini dapat digunakan untuk mengukur massa jenis masing-

masing benda?, jelaskan secara rumus hasil percobaan  yang dilakukan 

terhadap masing-masing benda, sehingga terbukti bahwa benda tersebut 

mengapung, melayang atau tenggelam! 

5. Tuliskanlah jenis aplikasi apa saja yang tercipta dari penerapan hukum 

Archimedes dalam kehidupan sehari-hari? 

 

VI. Kesimpulan dan Saran 

1. Tuliskanlah kesimpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan! 

2. Tuliskanlah saran yang bersifat membangun, dari hasil percobaan yang telah 

dilakukan! 
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MODUL II 

KOEFISIEN GESEKAN 

 

I. Tujuan 

 1. Memahami pengertian koefisien gesekan  

 2. Menentukan koefisien gesekan berbagai jenis benda dengan metode bidang 

miring. 

 

II. Teori 

Sebuah benda bermassa m diluncurkan di atas permukaan yang datar dan rata 

dengan kecepatan awal v0, benda akhirnya berhenti. Hal ini berarti, bahwa dalam 

geraknya, benda mengalami percepatan dan kecepatan rata-rata yang berlawanan 

arah dengan arah gerakannya. Jika dikaitkan dengan inersia, pada suatu benda 

yang dipercepat, maka pada geraknya selalu dikaitkan dengan gaya yang sesuai 

dengan hukum Newton II. Dalam hal ini permukaan bidang datar melakukan 

gaya gesek (friction) pada benda yang meluncur yang nilai rata-ratanya adalah : 

fc = ma̅. 

Jika permukaan suatu benda bergesekan dengan permukaan benda yang lain, 

maka masing-masing benda akan melakukan gaya gesekan satu sama lainnya. 

Gaya gesekan pada masing-masing benda ini berlawanan arah dengan gerak 

relatifnya terhadap benda lainnya. Dengan perkataan lain gaya gesekan akan 

melawan gaya geraknya. Walaupun tidak ada gerak relatifnya, tetap ada gaya 

gesekan antar permukaan, contoh benda tetap berada pada posisi stabilnya. 

Gesekan dapat menimbulkan keausan pada benda yang bergerak, sebaliknya 

tanpa gesekan suatu benda tidak akan stabil pada posisi dimana benda berada. 

Gaya gesekan dinyatakan dengan: 

   f = μ. N 

Dimana :  

  fc  : Gaya gesekan 

 : Koefisien gesekan 

  N : Gaya normal 

Sedangkan koefisien gesekan terdiri dari koefisien gesekan statis s dan koefisien 

gesekan kinetis (k)  

 

 

 

N 

 

 

W 

N 

 

 

W 

fc 

fs= sN 

F 

Sudah mulai  

bergerak 

Gambar 2.1: Gesekan pada bidang datar 

N 

 

 

W 

fc 

fk= kN 

F 

Bergerak 
N 

 

 

W 

fc 

fs  < sN 

F 
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Balok dalam keadaan diam (setimbang) yang terletak pada permukaan datar 

dipenga-ruhi oleh gaya N dan W. Balok tidak akan bergerak bila gaya F kecil, 

balok tidak bergerak bila gaya F < gaya gesekan antara benda dan bidang datar. 

Jika gaya F diperbesar, pada suatu saat benda akan mulai bergerak. Sekali gerak 

telah dimulai, gaya F akan menghasilkan percepatan. Gaya gesekan antara  dua 

permukaan yang diam disebut gaya gesekan statik. Gaya gesekan statik yang 

maksimum sama dengan gaya minimum untuk membuat benda bergerak.  

Untuk menentukan koefisien gesekan suatu benda, dapat digunakan metode 

bidang miring. Benda diletakkan pada bidang miring yang kemiringannya dapat 

diatur, lihat Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

  

Benda akan meluncur pada saat k = tg . Atau dapat disimpulkan bahwa 

koefisien gesekan kinetik = tg  dimana  adalah sudut kemiringan bidang 

miring. Metode merupakan cara yang sederhana untuk menentukan koefisien 

gesekan kinetik secara eksperimental  

III. Alat dan Bahan Percobaan 

1. Papan percobaan koefisien gesekan     1 set 

2. Beban-beban        1 set 

   

IV. Prosedur Percobaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
fk 

W cos  

W sin  

  

gerak 

W  

(ff = kN) 

Gambar 2.2: Benda pada bidang 

Gambar 2.3 : Papan percobaan koefisien gesekan  

percobaan konstanta pegas  

Gear box motor 

Busur derajat Benda 

DC Power supply 



21 
 

 

1. Periksa apakah jarum penunjuk pada busur derajat dapat bergerak bebas. 

2. Letakkan benda di atas bidang miring papan percobaan, catatlah jenis bahan 

(kayu, karet dan sebagainya) dan jenis permukaan benda (licin, kasar dan 

sebagainya) 

3. Hubungkan gear box motor dengan power supply khusus. 

4. Naikkan bidang miring dengan menekan tombol push on (warna merah) 

sampai benda mulai bergerak. Catatlah sudut yang terbaca pada busur dera-

jat. 

5. Turunkan bidang miring dengan menekan tombol push on (warna hijau). 

6. Ulangi percobaan beberapa kali (minta petunjuk pelaksana praktikum) 

7. Ulangi percobaan untuk benda-benda yang lain dengan permukaan yang 

berbeda (kasar dan halus) 

8. Buatlah tabel seperti berikut: 

                                  

Tabel 2.1: Hasil percobaan 

Benda I    : ……………………………….. 

Benda II   : ……………………………….. 

Benda III  : ……………………………….. 

 

No. 
Benda I Benda II Benda III 

 k k rata rata  k k rata rata  k k rata rata 

1           

2       

3       

4       

5       

    

   Catatan: 1. k = tg  

         2. μk rata rata =
∑ μ

n
 

 

V. Analisa Data 

1. Jelaskan dengan singkat hukum Newton II 

2. Apa yang dimaksud dengan koefisien gesekan. 

3. Apa perbedaan koefisien gesekan statis dan koefisien gesekan kinetis? 

Jelaskan dengan singkat. 
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4. Bagaimana cara untuk mengurangi gaya gesekan pada benda yang bergerak? 

Jelaskan dan berikan contohnya. 

5. Apakah koefisien gesekan bergantung pada berat benda? Jelaskan. 

6. Tentukanlah koefisien gesekan kinetis dari hasil percobaan yang saudara 

lakukan.  

 

VI. Kesimpulan dan Saran 

1. Tuliskanlah kesimpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan! 

2. Tuliskanlah saran yang bersifat membangun, dari hasil percobaan yang telah 

dilakukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

MODUL III 

HUKUM OHM DAN KIRCHOFF 

 

I.  Tujuan  

 1.  Mengetahui cara pemasangan alat ukur amperemeter dan voltmeter.  

 2.  Mengukur arus dan tegangan pada percobaan Hukum Ohm dan Hukum 

Kirchoff I dan II 

 3. Mengetahui sifat arus dan tegangan pada Hukum Kirchoff I dan II 

II. Teori 

A.  Hukum Ohm  

Hukum dasar pada sistem kelistrikan ada 2 yaitu:  

1. Hukum Ohm  

2. Hukum Kirchoff : 

a. Hukum Arus Kirchoff 

b. Hukum Tegangan Kirchoff 

 

Arus yang mengalir pada  suatu konduktor tergantung pada nilai resistansi  

konduktor tersebut.  Beda  potensial (V) yang terdapat pada terminal (ujung-

ujung) suatu  resistansi (R) sebanding dengan  arus (I) yang mengalir pada 

resistor tersebut, lihat gambar 3.1 

 

         

 

 

 

Untuk arus searah maka rumus tersebut dinyatakan dengan: 

  
R

V
  Iatau         R I  V ==

 

Dimana:  

 V : Tegangan (volt) 

 I  : Arus (Ampere) 

 R  : Tahanan (Ohm) 

Rumus tersebut dikenal dengan Hukum Ohm (George Simon Ohm, 1826). 

Hukum Ohm menyatakan bahwa bila pada suatu resistansi (R) terdapat tegangan 

sebesar V, maka arus yang mengalir pada resistansi tersebut adalah  I.   

 

Gambar 3.1 : Hukum Ohm 

V R 

I 
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B. Hukum Kirchoff 

Hukum Kirchoff ada 2 (dua) yaitu: 

a. Hukum Kirchoff I, yang dinamakan juga Hukum Arus Kirchoff  (Kirchoff 

Current Law = KCL) 

b. Hukum Kirchoff II, yang dinamakan juga  Hukum Tegangan Kirchoff 

(Kirchoff Voltage Law = KVL) 

B.1. Hukum Arus Kirchoff 

Hukum ini menyatakan : Jumlah aljabar semua arus pada suatu titik sambung 

(simpul)  sama dengan nol. Atau dengan kata lain jumlah semua arus yang 

memasuki sebuah titik sambung adalah sama dengan jumlah arus yang 

meninggalkan titik sambung tersebut. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai 

berikut: 

 

        

 

  

 

  

     

 

 

Sebagai konvensi (perjanjian) tanda arah arus dibuat sebagai berikut: 

a. Arus yang memasuki titik sambung bertanda positip 

b. Arus yang meninggalkan titik sambung bertanda negatip 

 

Secara matematis dapat dituliskan sebagai: 

 atau    0  I
5

1n

n =
=

  

 I1 + I4  - I2  -  I3  - I5 =  0  

 

B.2.  Hukum Tegangan Kirchoff 

Hukum tegangan Kirchoff  menyatakan bahwa: “Jumlah Aljabar semua emf 

(sumber) pada  suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan jumlah drop 

tegangan yang terdapat pada resistansi dalam rangkaian tersebut” dan secara 

matematika ditulis dengan: 

I2 

I1 

I5 

I4 

I3 

Gambar 3.2: Hukum Arus Kirchoff 
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   = IR  V  

Dimana: 

   = emf semua darialjabar Jumlah   V  

   = drop semua darialjabar Jumlah   IR  

 

Bila arah arus searah dengan arah arus yang keluar dari sumber maka sumber 

bertanda positip dan sebaliknya bila arah arus melawan arah arus yang keluar 

dari sumber maka sumber bertanda negatip. Sebelum melakukan perhitungan 

diambil sembarang arah arus, bila diperoleh nilai arus negatip, maka arah arus 

berlawanan dengan pemisalan arah arus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Gambar 3.3 untuk : 

 (a) =  +V1 – V2 = IR1 + IR2  + IR3     

 (b) =  −V1 – V2 = IR1 + IR2 + IR3 

 (c) =  +V1 + V2 = IR1 + IR2 + IR3 

 

III. Alat dan Bahan Percobaan 

1. Voltmeter DC         1 buah 

2. Amperemeter DC        4 buah 

3. Catu daya DC (Pengatur Tegangan DC = PT DC)   2 buah 

4. Modul percobaan hukum Ohm dan Kirchoff    1 set 

 

 

 

 

 

(a)  

Gambar 3.3 : Hukum tegangan Kirchoff  

R1 

R3 

R2 

I V2 V1 

(c)  

R1 

R3 

R2 

I V2 V1 

(b)  

R1 

R3 

R2 

I V2 V1 
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IV. Prosedur percobaan 

A. Hukum Ohm 

 

 

 

 

 

 

 

1. Buatlah rangkaian pada papan percobaan seperti pada Gambar 5.4. Saklar 

(S) keadaan terbuka. 

2. Naikkan tegangan PT DC setahap demi setahap, catatlah pembacaan  arus 

dan tegangan pada setiap tahapan (mintalah petunjuk pelaksana praktikum) 

3. Dari hasil pembacaan tegangan dan arus buatlah tabel seperti berikut: 

                                                                 

Tabel 3.1: Hasil percobaan 

No. 1 2 3 4 5 

V (volt)      

I (mA)      

R (ohm)      

 

 

B. Hukum Arus Kirchoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Buatlah rangkaian percobaan seperti pada Gambar 3.5 dan PT DC = 0 

volt. 

2. Catatlah nilai semua resistor yang ada pada papan percobaan 

V 

Gambar 3.4 : Rangkaian percobaan Hukum  Ohm 

A 

S 

PT DC 
R 

V1 

R3 

R2 

V2 

Gambar 3.5 : Rangkaian percobaan Hukum Arus Kirchoff  

A2 

A3 

A1 

R4 

A4 

S 

PT DC 
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3. Tutup saklar (S), naikkan tegangan PT DC setingkat demi setingkat, 

catatlah untuk setiap keadaan pembacaan pada V1 , V2 , A1, A2 , A3 dan   

A4   

4. Dari hasil pembacaan tersebut, buatlah tabel seperti berikut: 

 

Tabel 3.2: Hasil percobaan 

No. 
V1 

(volt) 

V2 

(volt) 

A1 

(Amper) 

A2 

(Amper) 

A3 

(Amper) 

A4 

(Amper) 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

5. Turunkan tegangan PT DC buka saklar (S) 

6. Ulangi percobaan di atas untuk nilai resitansi yang lain. 

 

C.  Hukum Tegangan Kirchoff 

1. Buatlah rangkaian seperti pada Gambar 5.6. Saklar (S) keadaan terbuka. 

2. Atur tegangan PT DC (V1) = ....... volt   

3. Catatlah pembacaan  arus dan tegangan. 

4. Ulangi beberapa kali untuk besar V1 yang lain.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dari hasil pembacaan tegangan dan arus buatlah tabel seperti berikut: 

                                                           

 

 

 

 

 

 

V3 

R3 

S1 

PT DC  V1 

R2 

Gambar 3.6 : Rangkaian percobaan Hukum Tegangan Kirchoff 

R1 

V2 

A 

V4 
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Tabel 3.3: Hasil percobaan 

No. 
V1 

(volt) 

V2 

(volt) 

V3 

(volt) 

V4 

(volt) 

A 

(mA) 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

 

V. Analisa Data 

1. Tentukan besarnya: 

a. A4 – (A1 + A2 + A3) dari percobaan A 

b. (V3 + V4 + V5) dari percobaan B 

2. Bandingkanlah hasil yang diperoleh dari hasil percobaan dengan teori (hasil 

perhitungan dari data rangkaian) yang saudara ketahui. Bila ternyata berbeda 

buatlah alasan saudara. 

3. Dari percobaan Hukum Ohm, gambarkan grafik arus (I) sebagai fungsi 

tegangan (V) 

4. Sebutkan contoh aplikasi hukum Ohm, hukum Kirchoff I dan II dalam 

keadaan sehari-hari. 

 

VI. Kesimpulan dan Saran 

1. Tuliskanlah kesimpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan! 

2. Tuliskanlah saran yang bersifat membangun, dari hasil percobaan yang telah 

dilakukan 
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MODUL IV 

KOEFISIEN KEKENTALAN CAIRAN 

 

I. Tujuan 

Menentukan koefisien kekentalan (Coeficient of Viscosity) cairan, dengan 

mempergunakan metode bola jatuh berdasarkan hukum Stokes. 

 

II. Teori 

Jika ada gerak antara fluida (cairan atau gas) dengan benda lain, selalu terjadi 

kakas yang melawan gerak tersebut yang disebut gaya kekentalan. Bila sebuah 

benda berbentuk bola, bergerak dengan kecepatan rendah didalam suatu medium 

(cairan atau gas) yang tepat sifat-sifatnyany, maka besar gaya kekentalan adalah: 

Fv = -6 π η rv...................(1) 

Dimana :  Fv = gaya yang melawan gerakan (N) 

  η   = koefisien kekentalan (Pa.s) 

  r    = jari-jari bola (m) 

  v   = kecepatan bola relatif terhadap medium (ms-1) 

 

Tanda minus menunjukan arah Fv berlawanan dengan arah v. Rumus ini dikenal 

sebagai hukum Stokes. Adapun syarat-syarat pemakaian hukum Stokes tersebut 

diatas : 

a). Ruangan tempat medium tak terbatas (ukurannya cukup besar) 

b). Tidak ada turbulensi (penggelinciran) pada medium. Praktisnya ini berarti 

kecepatan v tidak besar. 

 

Satuan SI untuk η adalah Newton meter-2 atau N.m-2. Nilai η bergantung pada 

jenis cairan dan terpengaruh suhu. Dalam metode bola jatuh, sebuah bola kecil 

dijatuhkan dalam tabung yang tinggi berisi cairan. Mula-mula kecepatannya 

rendah tetapi percepatan gravitasi menyebabkan kecepatan bertambah sehingga 

kakas Fv bertambah besar. Kakas yang dialami bola adalah gaya gravitasi Fg 

(kebawah), gaya apung Fb (keatas) dan gaya gesekan Fv (keatas) dan pada suatu 

nilai kecepatan tertentu, akan terjadi keseimbangan : 

Fg + Fb + Fv = 0............. (2) 

Dimana gaya kebawah dianggap positif sehingga gaya resultan menjadi nol. 

Maka kecepatan bola tidak berubah lagi melainkan pada nilai maksimum atau 

nilai akhir yang dinotasikan sebagai Va. Kecepatan ini juga disebut kecepatan 
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akhir (terminal velocity). Gaya Fb dan Fg dapat ditulis sebagai fungsi jari-jari  

bola R, rapat bola ρo dan rapat cairan ρc : 

𝐹𝑔 =  
4𝜋

3
 𝑅3 𝜌𝑜 𝑔..........(3) 

𝐹𝑏 =  
4𝜋

3
 𝑅3 𝜌𝑐  𝑔 .........(4) 

 

Perhatikan arah kebawah diberi tanda tambah dalam semua persamaan setelah 

Substitusi kedalam pers. (1) dan (2) diperoleh : 

6 𝜋 𝜂 𝑅 𝑣𝑎 =  
4𝜋

3
 𝑅3 ( 𝜌𝑜 − 𝜌𝑐  )𝑔 

                     𝜂 =  
2

9

𝑅2

𝑣𝑎
 ( 𝜌𝑜 −  𝜌𝑐)𝑔........(5) 

Semua besaran dalam ruas kanan pers. (5) dapat diukur, sehingga dapat dihitung 

menurut pers (5) perbandingan R2/va seharusnya konstan dan percobaan juga 

dapat membuktikan besar tidaknya hal ini. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kekentalan dengan 

metode ini adalah: 

a) Perlu diperhatikan bahwa kecepatan yang diukur benar-benar adalah 

kecepatan konstan (akhir). 

b) Rumus (1) di atas hanya berlaku jika bola jatuh lebih kecil dari ukuran 

tabung (paling tidak1/10) dari diameter tabung. 

c) Suhu harus konstan, khususnya untuk jenis-jenis minyak. 

 

 

 

Gambar 4.1: Viskosimeter metode bola jatuh 
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III. Alat dan Bahan Percobaan 

3. Tabung berisi zat cair. 

4. Bola-bola kecil padat. 

5. Mikrometer sekrup, jangka sorong, mistar termometer, dan stopwatch. 

6. Magnet (untuk mengambil bola-bola dari dasar tabung). 

7. Klem penjepit tabung. 

8. Statip sebagai dudukan dan penyangga tabung. 

9. Areometer (untuk mengukur rapat zat cait) 

10. Timbangan analog atau neraca digital) 

11. Gelas ukur. 

 

 

IV. Prosedur Percobaan 

1. Ukurlah diameter tiap-tiap bola, masing-masing pengukuran dilakukan 

beberapa kali (dengan menggunakan mikrometer sekrup). 

2. Timbanglah tiap-tiap bola dengan neraca analog atau digital. 

3. Catatlah temperatur cairan sebelum dan sesudah percobaan. 

4. Ukurlah rapat cairan itu dengan areometer. Jika tidak ada rapat cairan 

diperoleh, maka dengan cara sebagai berikut: 

a) Timbanglah gelas ukur, catat massa gelas kosong.  

b) Masukkan cairan dan catat volumenya 

c) Timbang kembali gelas ukur + cairan lalu catat massanya. (Rapat 

cairan  𝑝𝑐 =  𝑚𝑐/𝑉𝑐). 

5. Tempatkanlah satu kawat pada jarak ± 20 cm dibawah permukaan cairan dan 

kawat kedua pada jarak d = 100 cm dibawahnya. 

6. Ambillah satu bola dengan pinset atau sendok, jangan dipegang. Agar suhu 

tidak naik, lepaskan bola perlahan dari jarak 1 cm di atas permukaan cairan 

dipertengahan tabung. Ukurlah waktu jatuh t dari kawat atas kekawat bawah. 

Ulangilah minimal 2 kali lagi. Bola dapat diangkat dengan magnet. 

Tentukanlah hasil untuk t langsung dari tabel di bawah ini. 

7. Ubahlah jarak d menjadi 0,9; 0,8; 0,7;....0,4 meter dan ukurlah waktu t untuk 

setiap jarak d seperti pada point (6) diatas. 

8. Ulangi prosedur diatas (6 & 7) untuk 2 buah bola lain yang berbeda 

diameternya. 
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V.  Tabel Data 

Isilah data berikut untuk setiap percobaan : 

Jenis cairan : ....................................... 

Bola 1 :  diameter = 2 𝑅1 = ................ mm, jari-jari 𝑅1 = .............mm 

 Massa bola 𝑚1 = .............................. kg 

Bola 2 :  diameter = 2 𝑅2 = ................ mm, jari-jari 𝑅2 = .............mm 

 Massa bola 𝑚2 = .............................. kg 

 

Rapat cairan 𝑝𝑐 = ...................................kg. m−3 

Suhu semula T0 = ................., Suhu akhir T1 = .................................... 

 

Tabel 4.1: Hasil percobaan 

Jarak x (m) t1 (s) t2 (s) t3 (s) trata−rata (s) 

     

 

 

VI.   Analisa Data 

1. Buatlah grafik x -vs- 𝑡̅ untuk setiap bola. 

2. Hitunglah kecepatan akhir Va dan perbandingan R2/va untuk setiap bola. 

3. Hitunglah rapat (massa jenis) bola ρo dan 𝜂 berdasarkan persamaan (5) 

dengan memakai nilai pukul rata R2/va dari ketiga bola. 

 

VII.  Kesimpulan dan Saran 

1. Tuliskanlah kesimpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan! 

2. Tuliskanlah saran yang bersifat membangun, dari hasil percobaan yang telah 

dilakukan 
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MODUL V 

NILAI KALOR SPESIFIK AIR DENGAN METODE JOULE 

 

 

I.  Tujuan 

1. Menentukan nilai bahang (panas) jenis air dengan metode Joule. 

2. Membuktikan kesetaraan bahang dengan energi listrik. 

 

II.  Teori 

Dalam sebuah kawat penghantar yang dialiri arus listrik terjadi pemanasan akibat 

energi listrik menjadi energi panas. Karena daya yang ditimbulkan oleh arus DC 

(I) melalui tegangan (V) sama dengan I, V, maka dalam waktu t, energi panas 

yang dihasilkan adalah : 

   E = V . I . t ........................................................(1) 

Dalam metode Joule, kawat hambatan tersebut terletak di dalam air (atau cairan 

lain) di dalam sebuah bejana khusus yang disebut kalorimeter. Menurut teori 

kalor dasar, energi E yang diperlukan untuk memanaskan sesuatu benda 

bermassa m melalui suhu ∆ 𝑇 adalah : 

   E = m . c . ∆ 𝑇 .............................................................(2) 

Dimana c disebut nilai bahang benda tersebut. 

Bila diterapkan pada kalorimeter massa 𝑚𝑘 dan nilai bahang 𝑐𝑘 yang berisi air 

bermassa 𝑚𝑎 dengan nilai bahang  𝑐𝑎 maka persamaan (2) menjadi. 

   E = (𝑚𝑎. 𝑐𝑎+ 𝑚𝑘 . 𝑐𝑘) ∆ 𝑇 ............................................(3) 

Bila disamakan energi listrik pers (1) dengan pers (3) maka diproleh : 

   V. I . t = (𝑚𝑎. 𝑐𝑎+ 𝑚𝑘. 𝑐𝑘) ∆ 𝑇 ....................................(4) 

Nilai 𝑐𝑎 dapat ditentukan dalam eksperimen dimana 𝑐𝑘 diketahui dan semua 

besaran lain diukur. 
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III.  Alat dan Bahan Percobaan 

1. Sumber arus searah (power supply DC 12 Volt) 

2. Amper meter DC  

3. Volt meter DC 

4. Kabel penghubung 

5. Termometer 

6. Tabung kalorimeter dan pengaduk 

7. Stopwatch 

8. Es batu 

9. Neraca digital/analog 

 

 

 

Gambar 5.1: Susunan peralatan percobaan 

 

IV.  Prosedur Percobaan 

1. Timbanglah bejana kalorimeter (yang di dalam) bersama pengaduknya. 

2. Isilah bejana kalorimeter dengan air dingin (sebaiknya di bawah 150C sampai 

± 2 cm di bawah tepi bejana). Timbanglah kembali untuk menentukan massa 

air. 

3. Pasanglah peralatan seperti Gambar 3.1 atau mintalah petunjuk asisten. 

4. Persiapkanlah stopwatch dan tekanlah saklar Heat pada posisi (I) seraya 

menghidupkan stopwatch. Selanjutnya amatilah suhu yang diukur oleh 

termometer setiap 30 sekon selama 360 sekon dan catatlah hasil yang diamati. 

5. Setelah waktu menunjukkan 360 sekon maka tekanlah saklar (O) seraya 

mematikan stopwatch-nya. 
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6. Mintalah pada asisten berapakah nilai tegangan dan arus dari alat pemanas 

magnetic heated stirrer agar dapat menentukan daya listrik P(W). 

7. Buatlah Tabel seperti berikut: 

Jenis cairan =........................... 

Suhu kamar = ..................................................... 

Nilai kalor spesifik kalorimeter (c𝑘)= ................... J/kg oC 

Massa kalorimeter serta pengaduk (m𝑘)= .................... kg 

Massa air + massa kalorimeter ( m𝑎 + m𝑘) = .............kg 

Massa air (m𝑎) = .............. kg 

Arus = .......................... A 

Tegangan = ..........................V 

 

 

Tabel 5.1: Hasil percobaan 

 

    Kalor jenis Air = 4.200 J/kgoC 

Waktu t (s) Suhu T (oC) Daya Listrik P(W) 

0 .... .... 

30 .... .... 

60 .... .... 

90 .... .... 

120 .... .... 

150 .... .... 

180 .... .... 

210 .... .... 

240 .... .... 

270 .... .... 

300 .... .... 

330 .... .... 

360 .... .... 

 

 

V. Analisa Data 

7. Buatlah grafik (T -vs- t). Tandai suhu kamar. 

8. Tentukanlah slope dari kemiringan grafik tersebut. 

9. Hitunglah nilai kalor spesifik air (ca). Jika pengamatan dilakukan 2 kali 

bandingkanlah kedua hasil tersebut. 

 

VI. Kesimpulan dan Saran 

1. Tuliskanlah kesimpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan! 

2. Tuliskanlah saran yang bersifat membangun, dari hasil percobaan yang telah 

dilakukan 
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MODUL VI 

KOEFISIEN MUAI PANJANG 

 

 

I.  Tujuan  

 1.  Mengetahui terjadi pemuaian akibat kenaikan suhu pada benda padat.  

 2.  Menentukan koefisien muai panjang pada beberapa jenis batang logam.   

II.  Teori 

Pemuaian adalah suatu peristiwa bertambahnya ukuran suatu benda akibat 

perubahan suhu. Ada tiga jenis pemuaian zat padat akibat kenaikan suhu, yaitu 

pemuaian panjang, pemuaian luas dan pemuaian volume. Pemuaian panjang 

disebabkan berttambahnya ukuran panjang  suatu benda karena kenaikan suhu. 

Pada pemuaian panjang, lebar dan tebal benda dianggap sangat keci 

dibandingkan pemuaian panjang, sehingga dapat diabaikan. Pemuaian panjang 

suatu benda dipengaruhi oleh panjang awal benda, koefisien muai panjang dan 

besarnya perubahan suhu. Koefisien muai panjang tergantung pada jenis bahan. 

Perubahan atau penambahan panjang sebanding dengan perubahan suhu dan 

panjang semula dan dinyatakan dengan rumus: 

 

 L =  L0 T 

Dimana: 

 L : Penambahan panjang 

    : Koefisien muai panjang 

 L0  : Panjang batang mula mula 

 T  : Perubahan temperatur 

 

 

 III. Alat dan Bahan Percobaan  

5. Alat percobaan koefisien muai panjang    1 set 

6. Berbagai jenis batang logam      1 set 

7. Mistar         1 buah 

8. Ketel         1 buah 

9. Termometer        1 buah 

10. Air                     1 liter 
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IV. Prosedur Percobaan 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Gambar 6.1 : Alat percobaan koefisien muai panjang 

 

 

4. Ukurlah panjang batang yang akan ditentukan koefisien muai panjang. 

5. Masukkan batang logam pada tabung alat percobaan. Minta bantuan 

pelaksana praktikum 

6. Atur posisi batang logam dengan memutar sekrup pengatur pada tabung 

percobaan  sehingga salah satu ujung batang logam menyentuh alat ukur dial 

indicator. 

7. Atur skala dial indicator ataupun melalui sekrup pengatur, sehingga pointer 

pada dial indicator pada posisi nol.  

8. Catat  temperatur  awal dari batang logam. 

9. Nyalakan  pemanas air. Pada suhu-suhu tertentu, catat penambahan panjang 

batang logam (L) pada dial indicator. Minta petunjuk pelaksana praktikum 

10. Buatlah tabel sebagai berikut 

                                                                

Tabel 6.1: Hasil percobaan 

   Suhu awal   :  ...........oC 

  Panjang batang : ........... mm 

  Jenis bahan : ........... 

   

 
S u h u (oC) 

T1 T2 T3 T4 T5 

T ( oC)      

L (mm)      

 (mm/oC)      

 

    Catatan : T = Takhir - Tawal 

 

8. Ulangi percobaan untuk jenis batang logam yang lain. 

Ketel 
Tabung logam 

Dial Indicator  

Termometer 
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V. Analisa Data 

5. Apa yang dimaksud dengan koefisien muai panjang? Apa yang 

mempengaruhi nilai koefisien muai panjang? Jelaskan dengan singkat. 

6. Hiutunglah koefisien muai panjang dari percobaan yangt saudara lakukan 

7. Buktikan perubahan muai luas ( A) = 2  T dan  perubahan muai volume 

( V) = 3  T.   

8. Apakah pemuian juga terjadi pada zat cair? Jelaskan  

9. Berikan kesimpulan dari hasil praktikum yang saudara lakukan. 

 

VI. Kesimpulan dan Saran 

1. Tuliskanlah kesimpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan! 

2. Tuliskanlah saran yang bersifat membangun, dari hasil percobaan yang telah 

dilakukan 
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MODUL VII 

PESAWAT ATWOOD 

 

I.  Tujuan 

1. Mempelajari konsep Hukum Newton melalui sistem katrol. 

2. Mempelajari Gerak Lurus Beraturan (GLB) dan Gerak Lurus Berubah 

Beraturan (GLBB) pada sistem katrol. 

3. Menentukan kecepatan dan percepatan gerak suatu benda dengan 

menggunakan sistem katrol.  

 

II. Teori 

Hukum gerak Newton adalah tiga hukum fisika yang menjadi dasar mekanika 

klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu 

benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum ini telah dituliskan dengan 

pembahasaan yang berbeda-beda selama hampir 3 abad. 

Hukum Newton diterapkan pada benda yang dianggap sebagai partikel, dalam 

evaluasi pergerakan misalnya, panjang benda tidak dihiraukan, karena obyek yang 

dihitung dapat dianggap kecil, relatif terhadap jarak yang ditempuh. Perubahan 

bentuk (deformasi) dan rotasi dari suatu obyek juga tidak diperhitungkan dalam 

analisisnya. Maka sebuah planet dapat dianggap sebagai suatu titik atau partikel 

untuk dianalisa gerakan orbitnya mengelilingi sebuah bintang. 

 

II.1. Hukum Newton II 

“Benda yang mendapatkan gaya akan mendapatkan percepatan yang besarnya 

sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massanya”. Arah 

percepatan juga searah dengan gaya. 

𝑎 =
Σ𝐹

𝑚
 

Σ𝐹 = 𝑚 𝑎 

Keterangan : 

ΣF = gaya total (kg m/s2) 



40 
 

m = massa (kg)  

a = percepatan (m/s2) 

Kesimpulan dari persamaan di atas yaitu arah percepatan benda sama dengan 

arah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Besarnya percepatan sama 

dengan gayanya. Jadi bila gayanya konstan, maka percepatan yang timbul 

juga akan konstan. Bila pada benda bekerja gaya, maka gaya akan mengalami 

percepatan, sebaliknya bila kenyataan dari pengamatan benda mengalami 

percepatan maka tentu akan ada gaya yang menyebabkannya. 

1. Gerak Lurus Beraturan (GLB) 

Gerak lurus beraturan (GLB) adalah gerak lurus suatu obyek, dimana 

dalam gerak ini kecepatannya tetap dikarenakan tidak adanya percepatan, 

sehingga jarak yang ditempuh dalam gerak lurus beraturan adalah kelajuan 

kali waktu. 

  

 

Keterangan : 

 = Jarak yang ditempuh (m) 

 = Kecepatan (m/s) 

 = Waktu tempuh (sekon) 

2. Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) 

Gerak lurus berubah beraturan (GLBB) adalah gerak lurus suatu obyek, 

dimana kecepatannya berubah terhadap waktu ketika bergerak. Jika 

kecepatan awal benda (V0) dan kecepatan akhir (Vt), maka setelah selang 

waktu detik, besar percepatan yang dialami oleh benda tersebut adalah: 

 

𝑎 =
∆𝑉

∆𝑡
 

dengan ∆𝑉 = 𝑉𝑡 − 𝑉𝑜 = perubahan kecepatan (ms-1), ∆𝑡 = t - t0 = selang 

waktu (s) 

Jika kita asumsikan waktu awal t0 = 0 detik, maka Persamaan dapat 

dituliskan menjadi: 
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𝑎 =
∆𝑉

∆𝑡
=  

𝑉𝑡 − 𝑉0

𝑡
 

Untuk persamaan yang dapat digunakan pada konsep GLBB adalah sebagai 

berikut: 

𝑉𝑡 = 𝑉𝑜 + 𝑎. 𝑡 

𝑠 = 𝑉𝑜𝑡 + 1/2𝑎𝑡2 

𝑉𝑡
2 = 𝑉0

2 + 2𝑎𝑠 

Keterangan : 

𝑉𝑜 = Besar kecepatan awal (ms-1) 

𝑉𝑡 = Besar kecepatan setelah t sekon (ms-1) 

𝑎  = Besar percepatan (ms-2) 

𝑡   = Waktu (s) 

𝑠   = Jarak tempuh (m) 

 

III. Alat dan Bahan Percobaan 

1. Seperangkat alat Pesawat Atwood lengkap yang terdiri dari: 

a. Tiang berskala 

b. Tiga beban (m1 dan m2 dengan tali) 

c. Katrol 

d. Penjepit beban 

e. Penyangkut beban 

2. Jangka sorong 

3. Stopwatch 

4. Keping bermassa 5 gram (m3.a) 

5. Keping bermasa 6 gram (m3.b) 

6. Keping bermassa 10 gram (m3.c)  

 

IV. Prosedur Percobaan 

1.  Pasanglah beban m1 dan m2 pada sistem katrol tunggal. 

2. Ukur ketinggian m2 dari jarak C-A dan catat hasilnya. 
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3. Lakukan penambahan massa (m3.a) pada beban (m2) dan tahan massa m1 

pada penjepit (G) agar beban tidak bergerak ke atas. Lepaskan beban m1 

dengan menekan penjepit (G)sehingga sistem katrol bergerak. Catat waktu 

yang diperlukan beban ((m2) + (m3.a)) untuk sampai di jarak A dengan 

menggunakan stopwatch. Lakukan langkah ini sebanyak 3 kali. Catat hasilnya 

dalam tabel hasil pe ngamatan. 

4. Hitunglah nilai percepatan (𝑎) yang anda peroleh dengan persamaan: 

𝑎 =
2𝑠

𝑡2
.................................................................... (1) 

dengan s jarak tempuh dan t waktu tempuh. 

 

5.  Bandingkan nilai percepatan (𝑎) yang anda peroleh dari kegiatan ini dengan 

menggunakan persamaan: 

𝑎 =  
(𝑚3.𝑎+ 𝑚2−𝑚1)𝑔

𝑚3.𝑎+ 𝑚2+ 𝑚1
..............................................................(2) 

6. Lakukan percobaan selanjutnya untuk massa (m3.b) dan massa (m3.c)  

dengan langkah percobaan seperti di atas. 

7. Buatlah Tabel seperti berikut: 

 

Tabel 7.1: Hasil percobaan dengan persamaan (1) 

No. massa (gr) Jarak (s) 

C-A 

(meter) 

Waktu (t) 

(sekon) 

𝑎 (m/s2) 

1. 5 gr 

   

  

  

Rata-rata    

2. 6 gr 

   

  

  

Rata-rata    

3. 10 gr 

   

  

  

Rata-rata    

 

Tabel 7.2: Hasil percobaan dengan persamaan (2) 

No. massa (gr) Jarak (s) 

C-A 

(meter) 

Waktu (t) 

(sekon) 

𝑎 (m/s2) 

1. 5 gr 

   

  

  

Rata-rata    
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2. 6 gr 

   

  

  

Rata-rata    

3. 10 gr 

   

  

  

Rata-rata    

 

V. Analisa Data 

10. Hitunglah percepatan untuk setiap massa yang berbeda berdasarkan 

percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan persamaan 1 dan 2! 

11. Hitunglah tegangan tali pada (m1) dan (m2)! 

 

VI. Kesimpulan dan Saran 

1. Tuliskanlah kesimpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan! 

2.  Tuliskanlah saran yang bersifat membangun, dari hasil percobaan yang telah 

dilakukan. 
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LAMPIRAN I 

CARA PEMBUATAN GRAFIK 

 

 Grafik sering digunakan dalam tulisan ilmiah, karena dapat langsung 

memperlihatkan hubungan antara dua besaran dan informasi yang penting lebih 

mudah ditangkap secara visual dari grafik, dari data berbentuk tabel. Bentuk grafik 

yang sering dipakai adalah grafik cartesian, yang mempunyai salib sumbu yang tegak 

lurus dan skala yang tetap atau linier pada masing masing sumbu. 

 Selain grafik cartesian, beberapa bentuk grafik yang lazim dipakai dalam 

situasi tertentu adalah grafik polar dan grafik logaritmik, yang terbagi atas grafik log 

linier (semi log) dan grafik log-log. Pada laboratorium dasar ini khususnya fisika 

dasar hanya digunakan grafik cartesian. 

 

Petunjuk – petunjuk pembuatan grafik. 

 Adapun beberapa hal yang diperlukan dalam pembuatan grafik adalah : 

1. Grafik yang baik mempunyai judul atau keterangan. 

2. Pada grafik cartesian, sumbu dasar biasanya dipakai untuk perubah bebas dan 

sumbu vertikal untuk perubah tak bebas, 

3. Nama besaran atau simbolnya ditulis pada sumbu dan dilengkapi skala dan 

satuan. Cara penulisan besaran dan satuan pada sumbu grafik adalah sbb : 

Satuan dan pangkat 10, jika ada perlu dicantumkan pada setiap sumbu. 

Contoh : satuan ditulis dalam tanda kurang misalnya : arus I (A), Kecepatan 

(ms−1), f (Hz). Untuk angka – angka desimal cara yang lebih baik adalah sebagai 

berikut : (v) = 10 ms−1. 

Langkah-langkah pembuatan grafik. 

1. Pilihlah ukuran kertas yangs sesuai dengan data dan keperluan laporan yang 

dimaksud. Grafik yang kecil tidak mungkin teliti. 

2. Pilihlah skala yang sesuai dengan data dan ukuran kertas. Pada contoh 

dibawah ini skala sumbu datar ditetapkan misalnya 1 cm = 0.04 A dan pada 

sumbu tegak 1 cm = 0.4 A. Perlu ditambahkan bahwa grafik tidak selalu 

memuat titik asa. 

3. Letak titik data ditentukan dengan teliti sesuai dengan skala dan ditandai 

dengan simbol seperti x, +, o, ∆, dll, agar mudah tampak dan bukan dengan 

titik kecil saja, sebaiknya titik data dan kurva dibuat dengan pensil agar 

mudah dikoreksi. 

4. Kurva yang ditarik seharusnya rata (lurus) melalui titik dan bukan berliku-liku 

dari titik ke titik. Bila grafik ini linier. 
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Data dari tabel di bawah ini digrafikkan dalam grafik cartesian. 

 

 

1,0 2,0 3,0 4,0

0

0,4

2,8

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

3,2

3,6

4,0

I (A)

(I2, V2)

I1, V1

(volt)V Hubungan tegangan (V) dengan 

arus (I) pada sebuah Resistor

I (A) (volt)V

0,00 0,0

1,00,06

1,8

2,7

0,13

3,7

4,7

4,0

0,12

0,25

0,32

0,39

 

 

 

Data dalam tabel diatas dianggap sebagai hasil percobaan yang mengandung ralat. 

Secara teoritis, diharapkan hubungan linier, V berbanding lurus dengan I sesuai 

degnan hukum Ohm : V = I.R, dimana R adalah hambatan. 

Pada umumnya orang yang belum berpengalaman mengolah hasil eksperimentil 

cenderung untuk menghitung R = V/I untuk setiap pasang data. Dalam analisa data 

eksperimentil, sering diacri kemiringan (slope). Jadi menentukan R dapat dari grafik 

V -vs- I diatas, karena kemiringan sama dengan R. 

Kemiringan grafik yang paling cocok ditentukan dengan persamaan : 

𝑆𝑙𝑜𝑜𝑝𝑒 =
𝑉2 − 𝑉1

𝐼2 −  𝐼1
 

Dimana (I1, V1) dan (I2, V2) adalah dua titik yang terletak pada garis tersebut. Agar 

penentuan kemiringan cukup teliti, kedua titik tersebut harus bejauhan, seperti contoh 

diatas. 
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LAMPIRAN II 

CARA PENULISAN JURNAL 

 

I. Sampul depan jurnal ditulis dengan 

1. Nama   : 

2. NIM   : 

3. Fak/ Jurusan  : 

4. Kelompok  : 

5. Gelombang   : 

6. Kelas (pagi/malam)  : 

7. Nama Percobaan  : 

8. Tanggal Percobaan : 

9. Nama Asisten   : 

10. Tanda Tangan Asisten : 

 

II. Isi Jurnal 

1. Judul : 

2. Tujuan : 

3. Teori :  Minimal 4 halaman. Tambahan teori dapat diambil 

dari buku dan identitasnya ditulis pada daftar 

pustaka.  

4. Peralatan :  Diterangkan fungsi dan cara penggunaan peralatan 

selengkapnya. 

5. Prosedur Percobaan : Tidak menggunakan kalimat perintah dalam 

penulisannya. 

6. Tabel Data  : 

7. Analisa Data : 

8. Kesimpulan dan Saran : 

9. Daftar Pustaka : 
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SKETS PENULISAN JURNAL 

  

I 

 

II 

 

III 

 

 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

JUDUL 

 

TUJUAN 

 

TEORI 

 

 

 

PERALATAN DAN FUNGSI 

 

PROSEDUR PERCOBAAN 

 

TABEL DATA 

 

ANALISA DATA 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Koefisien Gesekan 

 

................................................. 

 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


