
Pengertian 

Besaran fisika adalah ukuran fisis suatu benda yang dinyatakan secara 

kuantitas. Sedangkan pengukuran adalah kegiatan mengukur sesuatu, dengan 

bantuan alat ukur. 

Contohnya : Suatu saat, kita diminta ibu untuk membeli beras di warung ibu 

meminta kita untuk membeli 1/2 kg beras. Pak penjual kemudian menimbang 

beras yang ingin kita beli dengan timbangan hingga didapat beras 1/2 kg seperti 

yang ibu mau. 1/2 kg beras adalah termasuk salah satu besaran fisika, besaran 

yang lainnya adalah, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. segangkan kegiatan 

untuk mendapatkan tinggi badan, berat badan dll di namakan pengukuran. 

Dalam FISIKA besaran dibedakan menjadi 3, tapi untuk pembelajaran di SMP 

hanya akan diajarkan dua yaitu Besaran pokok dan Besaran turunan, besaran yang 

satunya lagi dinamakan besaran additional, yang mungkin baru akan kalian 

dapatkan jika kalian melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. 

Makanya kalian harus rajin belajar biar bisa trus melanjutkan sekolah.  

A. Besaran Pokok 

Besaran Pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu 

oleh para penemunya pada zaman dahulu. Besaran Pokok bisa juga 

dikatakan sebagai besaran dasar, karea ian merupakan dasar dari besaran-

besaran sejanjutnya.  

Berikut adalah macam besaran pokok, beserta satuannya dibedakan 

dengan satuan MKS atau CGS : 

1. Panjang, dalam satuan meter (m) atau centimeter (cm) 

2. Massa, dalam kilogram (kg) atau gram (g) 

3. Waktu, dalam detik (s) 

4. Suhu, dalam kelvin (K) 

5. Kuat arus listrik, dalam ampere (A) atau stat ampere (statA) 

6. Intensitas cahaya, dalam candela (Cd) 

7. Jumlah zat, dalam kilo mol (kmol) atau mol (mol) 

 B.  Besaran Turunan 

Besaran turunan merupakan besaran yang dijabarkan dari besaran-

besaran pokok. Besaran turunan bermacam-macam bentuknya, berikut ini 

diantaranya  

1. Luas = Panjang × Lebar, satuannya (m³) 

2. Volume = Panjang × Lebar × Tinggi, satuannya (m²) 

3. Massa jenis = Massa : Volume, satuannya (kg/m³) 



4. Kecepatan = Perpindahan : Waktu, satuannya (m/s)

5. Kercepatan = Kecepatan : Waktu, satuannya (m/s²)

6. Gaya = Massa × Percepatan, satuannya newton (N) = kg.m/s²

7. Usaha = Gaya × Perpindahan joule, satuannya (J) = kg.m²/s²

8. Daya = Usaha : Waktu watt, satuannya

9. Tekanan = Gaya : Luas pascal, satuannya (Pa) = N/m²

10. Momentum = Massa × Kecepatan, satuannya (kg.m/s)

Setelah kita mengerti macam 

Turunan, mari kita mulai mempelajari cara untuk mengkonversi sat

tersebut, kita biasa sebut dengan tangga konversi. Perhatikan tangga konversi di 

bawah ini 

Contoh Soal: 

1. Nyatakan jarak 100 m dalam satuan
a) cm 
b) km 
 

Pembahasan 
Langkah-langkah berikut untuk menyelesaikan soal diatas:
1. perhatikan posisi konversi satuan yang ditanyakan, letaknya di atas atau di bawah 
posisi satuan yang diketahui,
2. jika posisinya di atas, dibagi dengan 10
3. nilai n adalah jumlah tangga di atas atau di bawah satuan yang diketahui.

an = Perpindahan : Waktu, satuannya (m/s) 

ercepatan = Kecepatan : Waktu, satuannya (m/s²) 

Gaya = Massa × Percepatan, satuannya newton (N) = kg.m/s²

Usaha = Gaya × Perpindahan joule, satuannya (J) = kg.m²/s²

Daya = Usaha : Waktu watt, satuannya (W) = kg.m²/s³ 

Tekanan = Gaya : Luas pascal, satuannya (Pa) = N/m² 

Momentum = Massa × Kecepatan, satuannya (kg.m/s) 

Setelah kita mengerti macam - macam Besaran Pokok dan macam Besaran 

Turunan, mari kita mulai mempelajari cara untuk mengkonversi satuan satuan 

tersebut, kita biasa sebut dengan tangga konversi. Perhatikan tangga konversi di 

 

m dalam satuan : 

untuk menyelesaikan soal diatas: 
1. perhatikan posisi konversi satuan yang ditanyakan, letaknya di atas atau di bawah 

satuan yang diketahui, 
2. jika posisinya di atas, dibagi dengan 10n dan jika posisinya di bawah, dikali 10

adalah jumlah tangga di atas atau di bawah satuan yang diketahui. 

Gaya = Massa × Percepatan, satuannya newton (N) = kg.m/s² 

Usaha = Gaya × Perpindahan joule, satuannya (J) = kg.m²/s² 

macam Besaran Pokok dan macam Besaran 

uan satuan 

tersebut, kita biasa sebut dengan tangga konversi. Perhatikan tangga konversi di 

 

1. perhatikan posisi konversi satuan yang ditanyakan, letaknya di atas atau di bawah 

dan jika posisinya di bawah, dikali 10n, 



a) 100 m = … cm 
 
Satuan cm berada 2 tangga (n = 3) di bawah satuan m, maka 

100 m  = 100 x 10 x 10 
 = 10000 km 
b) 100 m = …..km 
 
Satuan km berada 3 tangga (n = 2) di atas posisi satuan m, maka 

100 m  = 100x10x10x10 km 
= 100000 km 

 
Sekarang kalian sudah tahu cara penggunaan tangga konversi, Sekarang kita mulai 
pelajaran selanjutnya dengan belajar menggunakan alat ukur untuk mengukur besaran 
fisika. 

 

1. Pengukuran Panjang 
 
Alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang benda haruslah sesuai 

dengan ukuran benda. Sebagai contoh, untuk mengukur lebar buku kita gunakan 
pengaris, sedangkan untuk mengukur lebar jalan raya lebih mudah 
menggunakan meteran kelos. 

Alat untuk mengukur panjang ada bermavcam-macam tergantung 

kebutuhan kita, alat-alat diantaranya adalah  penggaris, mistar, jangka sorong,  

micrometer skrup dan meteran  

Berikut gambarnya,  

 

     
Gambar meteran     Penggaris 

 

Yang perlu diperhatikan saat melakukan pengukuran dengan penggaris atau 

meteran adalah posisi mata, posisi mata harus melihat tegak lurus terhadap 

skala ketika membaca skala mistar. Hal ini untuk menghindari kesalahan 
pembacaan hasil pengukuran akibat beda sudut kemiringan dalam melihat atau 
disebut dengan kesalahan paralaks. 

 

   
Jangka sorong 



  
micrometer skrup 

 

Kedua alat di atas butuh ketelitian khusus dalam penggunaanya, berikut ini 

spesifikasi dari kedua alat tersebut : 

 

Jangka sorong Micrometer skrup 

1. Batas ukur maks 10 cm 

2. Ketelitian mencapai 0,1 mm 

atau 0,01 cm 

3. Bagian-bagiannya : 

• Rahang tetap dengan 
skala tetap terkecil 0,1 
cm. 

• Rahang geser yang 
dilengkapi skala 
nonius. Skala tetap 
dan nonius mempunyai 
selisih 1 mm. 

 

 

1. Mikrometer sekrup dapat 
digunakan untuk mengukur 
benda yang mempunyai 
ukuran kecil dan tipis, seperti 
mengukur ketebalan 
plat,diameter kawat, dan 
onderdil kendaraan yang 
berukuran kecil. 

2. Mikrometer sekrup memiliki 
ketelitian 0,01 mm atau 0,001 
cm. 

3. Bagian-bagiannya : 

• rahang putar 

• skala utama memiliki 
skala terkecil 0.1 mm 

• skala putar memiliki 
skala terkecil 0,01 mm 

• silinder bergerigi 

 

2. Pengukuran Massa 

Pengukuran massa dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang 

dinamakan timbangan atau dacin. Yang biasa di pakai dalam dunia 

pendidikan adalah neraca O’hauss . 

Berikut gambarnya : 

 
Neraca O’Hauss 

Neraca ohaus ini berlengan 3:  

• Lengan depan memiliki skala 0—10 g, dengan tiap skala bernilai 1 g. 

• Lengan tengah berskala mulai 0—500 g, tiap skala sebesar 100 g. 



• Lengan belakang dengan skala bernilai 10 sampai 100 g, tiap skala 
10 g.  

 

3. Pengukuran waktu 

Dalam pengukuran waktu, digunakan beberapa alat yaitu jam analog, 

stop watch, jam atom, jam digital, jam matahari ataupun jam pasir. Semua 

alat itu dapat kita manfaatkan untuk mengukur waktu, kita dapat memilih 

untuk menggunakan sesua dengan kebutuhan kita.  

 

4. Pengukuran suhu 

Sebelum melakukan mengukuran terhadap suhu, mungkin perlu di 

jelaskan pengertian mengenai suhu, suhu adalah suatu besaran untuk 

menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. 
Alat yang dapat digunakan untuk mengukur suhu adalah thermometer, 

kalian bisa melihat macam-macam termometer di internet, alamatnya: 
http://id.wikipedia.org/wiki/Termometer.  

Perbandingan skala antara temometer Celcius, thermometer Reamur, 
dan termometer Fahrenheit adalah 
C : R : F = 100 : 80 : 180 
C : R : F = 5 : 4 : 9 

Berikut adalah perbedaan batas atas dan batas bawah masing-masing 
termometer 
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