
1. Benar atau salah penulisan hasil pengukuran berikut. berikan alasan Anda. 

a). 52,3 cm ± 4.1 cm, b). 52 cm ± 4 cm c).  d). 1.237 s ± 0.1 s  e) 1.2 s ± 0.1 s        f) (103 ± 1.6) cm
3 
  

g). (103 ± 2) cm
3
   h). 103.2 ± 1.6) cm

3
        i). 103 ± 2) cm

3 

52.3cm ± 4.1cm salah 

52 cm ± 4 cm betul 

1.237 s ± 0.1 s salah 

1.2 s ± 0.1 s betul 

(103 ± 1.6) cm
3 

salah 

(103 ± 2) cm
3
 betul 

(103.2 ± 1.6) cm
3
 salah

 

(103 ± 2) cm
3
   betul 

2. Apakah perbedaan presisi dan akurasi? 

Presisi menyatakan seberapa dekat suatu data dengan data yang lain sedang akurasi 

menyatakan seberapa dekat suatu data dengan nilai sebenarnya. Presisi harus terdiri banyak 

data sedang akurasi bisa satu data atau banyak data. 

3. Hal apakah yang perlu dilakukan untuk mengurangi kesalahan acak dan kesalahan sistematis? 

Kesalahan acak dikurangi dengan melakukan pengukuran sebanyak mungkin sedangkan 

kesalahan sistematis dilakukan dengan mengkalibrasi alat sebelum digunakan. 

4. Apakah jumlah angka penting yang dilaporakan dari hasil pengukuran dapat ditingkatkan dengan 

dengan mengubah satuan pengukurannya? Jelaskan 

Tidak, karena jumlah angka penting dinyatakan dengan notasi bilangan baku/ilmiah. 

5. a) Berapakah volume sebuah balok dengan panjang 101.1 cm, lebar 5.1 cm, dan tinggi 2.0 cm? b) 

jika pengukuran menggunakan jangka sorong dengan ketidakpastian 0.5 mm, tentukan volume 

maksimal dan minimalnya? C) berdasarkan pertanyaan b, bagaimanakah Anda melaporkan hasil 

pengukuran dan ralatnya? 

a. V =103.2 cc 

b. V mak =10.15 x 5.15 x 2.05 =107.16 cc 

V min = 98.97 cc 

c. Nilai sebenarnya adalah 99-107 cc 

Hasil yang dilaporkan (103 ± 4 ) cc 

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

tertentu adalah pengukuran 1 = 3,20 s, pengkuran 2 = 3,22 s, pengkuran 3 = 3,18 s, pengkuran 4 = 

3,17 s dan pengkuran 5 = 3,18 s. Berapakah waktu tempuh yang paling mendekati waktu tempuh 

sesungguhnya dan berapakah ketidakpastian hasil pengukuran terbesarnya? 

Waktu tempuh yang mendekati waktu sesungguhnya adalah 3,19 s dengan ketidakpastian 

kasar  𝟑,𝟐𝟐 − 𝟑,𝟏𝟗 =0,03 s 



7. 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? 

Range pengukurannya adalah I (2,37 sampai 2,49) dan II (2,50 sampai 2,58) karena tidak ada 

data yang saling tumpang tindih dapat disimpulkan bahwa waktu tempuh kedua percobaan 

tersebut jelas berbeda. 

8. Jika m = (1.00± 0.01) kg dan a = (2.1± 0.1) m/s
2
 berapakah nilai F± ΔF ? 

F =2.10 N 

∆m/m = 1/100 =1% 

∆a/a = 1/21 =4.8% 

∆F/F = 0.01+0.048=5.8% 

% kesalahan F = ∆F/F sehingga ∆F = F. ralat = 2.1 N . 0.058 = 0.12 N 

Hasilnya F = (2.10 ± 0.12) N atau lebih realistis (2.1 ± 0.1)N 


