
Soal UAS alat ukur 

Kelas B 

1. Hasil pengukuran berulang terhadap waktu tempuh sebuah benda yang jatuh bebas dari 

ketinggian tertentu oleh dua kelompok mahasiswa adalah (2,43 ± 0,06 ) s dan (2,54 ± 0,04) 

s. Dari hasil pengukuran kedua kelompok tersebut apakah waktu tempuh percobaannya jelas 

berbeda, jelas sama, kemungkinan sama, kemungkinan berbeda, kemungkinan sama 

mungkin juga berbeda? Jelaskan jawaban saudara! 

2. Hasil pengukuran berulang terhadap waktu tempuh sebuah benda yang jatuh bebas dari 

ketinggian tertentu adalah pengukuran 1 = 3,20 s, pengukuran 2 = 3,22 s, pengukuran 3 = 

3,18 s, pengukuran 4 = 3,17 s dan pengukuran 5 = 3,18 s. Berapakah waktu tempuh yang 

paling mendekati waktu tempuh sesungguhnya dan berapakah ketidakpastian hasil 

pengukuran? 

3. Percobaan tentang getaran sebuah bandul yang diikatkan di ujung sebuah pegas ditunjukkan 

dalam tabel berikut: 

Variabel Percobaan 1 Percobaan 2 Percobaan 3 

Panjang pegas (cm) 12 27 12 

Massa bandul (g) 50 72 72 

Frekuensi (Hz) 5,4 3,0 4,5 

Berdasarkan tabel tersebut tentukan bagaimanakah hubungan panjang pegas terhadap 

frekuensi getarannya, bagaimanakah pengaruh massa terhadap frekuensinya?. 

4. Tiga resistor identik dirangkai secara seri. Satu resistor memiliki toleransi 5% dan 2 resistor 

memiliki toleransi 10%. Tentukan nilai maksimum dan minimum hambatannya! 

5. Jelaskan bagaimanakah cara membuat  PMMC  menjadi voltmeter dan ampermeter! 

6. Jelaskan mengapa a) ampermeter harus dirangkai seri dan voltmeter dirangkai pararel 

dengan rangkaian yang akan diukur b) ampermeter memiliki hambatan dalam kecil dan 

voltmeter memiliki hambatan dalam besar. 

7. Ampermeter DC yang terdiri dari hambatan 133,3 ohm dirangkai secara pararel dengan 

PMMC dengan hambatan dalam 1,2 k dan FSD 30 μA. Tentukan arus yang diukur pada 

FSD dan 0,5 FSD. 

8. Apakah yang dimaksud dengan efek pembebanan oleh voltmeter? Apa yang dapat dilakukan 

untuk mengurangi efek pembebanan oleh voltmeter? 

9. Apakah yang perlu dilakukan untuk mengkalibrasi multimeter? Jika multimeter tidak dapat 

dikalibrasi dengan cara biasa, apa yang perlu Anda kerjakan untuk mengkalibrasinya? 

10. Anda disediakan satu hambatan/resistor, baterai, voltmeter dan ampermeter. Jelaskan secara 

rinci rangkaian yang akan anda gunakan untuk menentukan nilai hambatan, jelaskan pula hal 

yang perlu dilakukan agar nilai hambatannya akurat. 

 


