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BESARAN DAN SATUAN 
 

Besaran dan Satuan 
Besaran adalah merupakan segala sesuatu yang 
dapat diukur dan dapatdinyatakan dengan angka. 
 
Misalnya panjang meja 60 cm, maka panjang 
merupakan besaran dengan 60 sebagal nilai dan 
sentimeter sebagai satuan. 
 
Satuan adalah merupakan sesuatu yang dijadikan 
sebagai pembanding dalam pengukuran. 
 
Panjang mobil 3 meter 
Panjang  : merupakan besaran 
3   : merupakan nilai 
Meter   : merupakan Satuan 
 
Macam-macam Besaran 
Besaran dibagi menjadi dua yaitu besaran pokok 
dan besaran turunan 
1. Besaran Pokok adalah besaran yang satuannya 

didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dapat 
dijabarkan dari besaran lain. 

 Besaran pokok hanya ada 7 selain ke tujuh 
besaran pokok di bawah ini berarti besaran 
turunan 

 
 
2. Besaran Turunan  

Adalah besaran yang satuannya diturunkan dari 
besaran pokok. 
Atau dengan kata lain selain 8 besaran pokok 
di atas. 

 
 
Besaran Panjang 
Panjang didefinisikan sebagai jarak antara dua titik. 
Satuan panjang menurut sistem Satuan lnternasional 
(SI) adalah meter. 
 
Lidi pendek dan lidi panjang yang digunakan untuk 
mengukur panjang menimbulkan hasil 
pengukuran yang berbeda. Oleh karena itu 
ditetapkan satuan standar yang berlaku secara 
umum. 
 
Penetapan satu meter standar adalah : 
1.  Satu sepersepuluh juta dari panjang 

seperempat lingkaran bumi (ditetapkan pada 
akhir abad ke-18 di kota Paris, Perancis). 

 
2.  Jarak antara dua goresan pada batang platina 

iridium yang bersuhu 0°C, disimpan di kota 
Sevres, Perancis. 

 
3.  Jarak yang sama dengan 1.650.763,73 kali 

panjang gelombang sinar jingga yang 
dipancarkan oleh atom-atom gas kripton 86 di 
dalam ruang hampa pada suatu lucutan listrik 
(ditetapkan tahun 1960). 

 
4.  Panjang jarak yang ditempuh cahaya dalam 

vakum 1/299.792.458 sekon. 
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Satuan panjang Iainnya yang diturunkan ke meter 
adalah : 
1. milimeter(mm)  = 0,001 m   = 10-3 m 
2. sentimeter (cm)  = 0,01 m   = 10-2 m 
3. desimeter (dm)  = 0,1 m   = 10-1 m 
4. dekameter (dam)  = 10 m   = 101 m 
5. hektometer (hm)  = 100 m   = 102 m 
6. kilometer (km)  = 1000 m   = 1O3 m 
7. mikrometer (mm)  = 0,000001 m  = 10-6 m 
 
Alat ukur panjang yang digunakan: 
1.  Mistar atau penggaris (ketelitiannya 0,1 cm 

atau 1 mm) 
2.  Meteran gulung/meteran kelas (ketelitiannya 1 

cm) 
3.  Jangka sorong (ketelitiannya 0,1 mm) 
4.  Mikrometei sekrup (ketelitiannya 0,01 mm) 
 
Contoh Soal: 
Panjang tongkat 175 cm, berapakah panjang 
tongkat tersebut dalam satuan meter? 
 
Jawab:  
Panjang tongkat  = 175 cm 
    = 175 x 10-2 m  
    = 1,75 m 
 
Besaran Massa 
Massa adalah banyaknya zat yang terkandung 
dalam suatu benda Satuan massa dalam SI adalah 
kilogram disimbolkan kg Satu kilogram standar 
adalah : 
 
1.  Massa sebuah silinder platina iridium yang 

disimpan di Sevres. 
2.  Mendekati massa 1 liter air murni pada suhu  
 40 OC, 
 
"Massa suatu benda tetap, dimanapun benda 
berada" 
 
Konversi satuan massa : 
1 hektogram (hg)  = 0,1 kg  = 10-1 kg 
1 dekagram (dag)  = 0,01 kg  = 10-2 kg 
1 gram (g)  = 0,001 kg  = 10-3 kg 
1 desigram (d9)  = 0,0001 kg  = 10-4 kg 
1 centigram (cg)  = 0,00001 kg  = 10-5 kg 
1 miligram (mg)  = 0,000001kg  = 10-6 kg 
 
Satuan yang sering digunakan adalah : 
1 ons   = 0,1 kg 
1 kuintal  = 100 kg 
1 ton   = 1.000 kg 
 

Macam-macam neraca : 
1. Neraca sama lengan (ketelitiannya 0,001 gr) 
2  Neraca Ohaus (ketelitiannya 0,1 gr) 
3. Neraca Meja (ketelitiannya 50 gram) 
4. Neraca elektronik  
 
Untuk dipahami perbedaan antara berat benda dan 
massa benda, seperti berikut ini. 
 
Berat benda adalah massa suatu benda yang 
dipengruhi oleh gaya gravitasi bumi. Massa suatu 
benda biasanya diukur dengan neraca atau 
timbangan berdasarkan prinsip kerja tuas. Caranya 
adalah rnembandingkan benda yang diukur 
massanya dengan massa anak timbangan dan 
kilogram standar atau bagiannya. 
 
Contoh :  
Sebuah benda memiliki massa 1,5 kg nyatakan 
dalam: 
a. hg 
b. gram 
c. miliQram 
 
Jawab : 
a.  massa benda  = 1,5 kg 
    = 1,5 x 101 hg 
    = 15 hg 
 
b.  massa benda  = 1,5 kg 
    = 1,5 x 1000 = 1500 g 
 
 
c.  massa benda  = 1,5 kg 
    = 1,5 x 100000 
    = 150000 mg 
 
Besaran Waktu 
Waktu merupakan besaran pokok dan satuannya 
dalam SI adalah sekon (s) atau detik. 
 
Satu sekon ditetapkan: 
1.  Sama dengan 1/86400 rata-rata gerak semu 

matahari 
2.  Waktu yang diperlukan atom Cesium -133 

untuk melakukan getaran sebanyak 
9192631770 kali. 

 
Satuan waktu lainnya yang sering digunakan dalam 
kehidupan sehari-hari adalah menit, jam dan hari. 
 
1 menit  = 60 sekon 
1 jam  = 60 menit  = 60 x 60 s = 3600 s 
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1 hari  = 24 jam  = 24 x 3600 s = 86.400 s 
 
Suhu dan Pengukurannya 
Termometer sebagai Alat Ukur Suhu.  
Pertimbangan dipilihnya raksa sebagai pengisi pipa 
kapiler termometer adalah sebagai berikut: 
a.  raksa tidak membasahi dinding kaca, 
b.  raksa merupakan penghantar panas yang baik, 
c.  kalor jenis raksa rendah akibatnya dengan 

perubahan panas yang kecil cukup dapat 
mengubah suhunya, 

d.  jangkauan ukur raksa lebar karena titik bekunya 
-39 ºC dan titik didihnya 357ºC. 

 
Pengukuran suhu yang sangat rendah biasanya 
menggunakan termometer alkohol. Alkohol 
memiliki titik beku yang sangat rendah, yaitu  
-114 ºC. Namun demikian, termometer alkohol 
tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu benda 
yang tinggi sebab titik didihnya hanya 78 ºC. 
Berikut ini adalah penetapan titik tetap pada skala 
termometer. 
a.  Termometer Celcius 
 Titik tetap bawah diberi angka 0 dan titik tetap 

atas diberi angka 100. Diantara titik tetap 
bawah dan titik tetap atas dibagi 100 skala. 

 
b.  Termometer Reaumur 
 Titik tetap bawah diberi angka 0 dan titik tetap 

atas diberi angka 80. Di antara titik tetap bawah 
dan titik tetap atas dibagi menjadi 80 skala. 

 
c.  Termometer Fahrenheit 
 Titik tetap bawah diberi angka 32 dan titik tetap 

atas diberi angka 212. Suhu es yang dicampur 
dengan garam ditetapkan sebagai 0ºF. Di antara 
titik tetap bawah dan titik tetap atas dibagi 180 
skala. 

 
d.  Termometer Kelvin 
 Pada termometer Kelvin, titik terbawah diberi 

angka nol. Titik ini disebut suhu mutlak, yaitu 
suhu terkecil yang dimiliki benda ketika energi 
total partikel benda tersebut nol. Kelvin 
menetapkan suhu es melebur dengan angka 273 
dan suhu air mendidih dengan angka 373. 
Rentang titik tetap bawah dan titik tetap atas 
termometer Kelvin dibagi 100 skala. 

 

 
 
Perbandingan skala antara temometer Celcius, 
thermometer Reaumur, dan termometer Fahrenheit 
adalah 
C : R : F = 100 : 80 : 180 
C : R : F = 5 : 4 : 9 
Dengan memperhatikan titik tetap bawah  
0ºC = 0ºR = 32ºF, 
maka hubungan skala C, R, dan F dapat ditulis 
sebagai berikut: 

 
 
Menurunkan Satuan 
a.  Luas 
Besaran turunan luas yang satuannya diturunkan 
dan satuan pokok panjang 
 
Luas  = Panjang x lebar 
 = besaran panjang x besaran panjang 
 = m x m 
 = m2 
 
Satuan luas lainnya adalah: 
1 km2  = 1000.000 m2  = 106 m2 
I hm2   = 10.000 m2   = 104 m2 
1 dam2  = l00 m2   = 102m2 
I dm2   = 001 m2   = 10-2 m2 
1 cm2  = 0,0001 m2   = 10-4 m2 
1mm2  = 0,000001 m2  = 10-6 m2 
 
Cara mengubah 1 hm2 ke m2 adalah: 
1 hm2  = (1 hm2) x (1 hm2) 
  = (l00 m2) x (l hm2) 
  = (l00 m2) x (l00 m2) 
 
jadi 1 hm2 = 10.000 m2 
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Cara mengubah 1 cm2 ke m2 adalah : 
1 cm2  = (1 cm2) x (1 cm2) 
  = (1/100 m2)x(1/100 m2) 
  = 1 m2 / 10000 
  = 0,0001 m2 
 
b.  Volum 
Besaran turunan volum yang satuannya diturunkan 
dan satuan pokok panjang 
Volum  = panjang x lebar x tinggi 
  = besaran panjang x besaran panjang x 
   besaran panjang 
  = m x m x m = m3 
 
Satuan volum : 
1 mm3 = 10-9 m3 
1cm3 = 10-6 m3 

1dm3 = 10-3 m3 
1km3 = 109m3 
 
 
Satuan volum yang lain adalah 
1 liter = 1 dm3 
1 mi = 1 cm3 
 
c.  Kecepatan 
Besaran turunan kecepatan yang satuannya 
diturunkan dan satuan pokok panjang dan waktu. 
 
Kecepatan  = Jarak / waktu 
   = satuan panjang / satuan waktu  
   = meter / sekon = m/s 
 
 

 
Soal Pilihan Ganda  
1.  Besaran-besaran berikut termasuk besaran 

pokok adalah.... 
a. massa, panjang, tegangan listrik 
b. panjang, intensitas cahaya, jumlah zat 
c. suhu, energi, gaya 
d. panjang, luas, volume 

 
2.  Dalam sistem satuan MKS didasarkan atas tiga 

besaran pokok tersebut di bawah ini, kecuali... 
a. panjang 
b. suhu 
c. waktu 
d. massa 

 
3. satu kilometer (1 Km) sama dengan 
 a. 100 cm  c. 10.000 cm 
 b. 1.000 cm  d. 100.000 cm 
 
4.  Massa 1 kilogram setara dengan …. 
 a. massa 1 liter air murni pada suhu 1º C 
 b. massa 1 liter air murni pada suhu 4º C 
 c. massa 4 liter air murni pada suhu 1º C 
 d. massa 4 liter air murni pada suhu 4º C 
 
5.  Membandingkan suatu besaran dengan besaran 

yang diukur, merupakan pengertian dari .... 
 a. satuan 
 b. besaran pokok 
 c. mengukur 
 d. besaran turunan 
 
6.  Skala 20ºC maka termometer Reamur 

menunjukkan … ºR. 
 a. 120    c. 25 
 b. 96    d. 16 

7.  Suhu badan seseorang 35ºC. Apabila diukur 
dengan termometer Fahrenheit menunjukkan 
angka ...º F. 

 a. 32    c. 95 
 b. 67    d. 243 
 
8.  Perhatikan pernyataan berikut: 
 1. bersifat tetap 
 2. tidak mudah diproduksi kembali 
 3. berlaku secara internasional 
 4. bahan bakunya sukar didapat 
 Dua syarat yang harus dipenuhi satuan yang 

baik ditunjukkan oleh nomor .… 
 a. 1 dan 3   c. 2 dan 3 
 b. 1 dan 2   d. 3 dan 4 
 
9.  Alat yang biasa digunakan untuk menimbang 

benda yang paling teliti adalah .… 
 a. timbangan O’Hauss    
 b. timbangan emas 
 c. timbangan dacin  
 d. timbangan elektronik 
 
10. Diantara besaran turunan berikut, yang 

diturunkan dari panjang dan massa  adalah … 
 a. kuat arus   c. Volume 
 b. usaha  d. Massa Jenis 
 
11. Neraca dua lengan dan gelas ukur dapat 

digunakan untuk mengukur … 
 a. volume  c. kecapatan 
 b. massa jenis d. hambat jenis 
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12. Untuk mengukur volume sebuah benda yang 
tidak berarturan, dilakukan dengan 
mencelupkannya ke dalam gelas ukur yang 
berisi air. Ternyata volume air dalam gelas ukur 
tersebut naik menjadi 75 ml. Bila volume awal 
gelas ukur menunjukkan skala 40 ml, maka 
volume benda tersebut adalah .... 

 a. 35 ml 
 b. 40 ml 
 c. 75 ml 
 d. 115 ml 
 
13.  Berikut ini merupakan satuan besaran volume : 
 (1) m3 
 (2) ml 

(3) cc 
 (4) are 
 Satuan-satuan yang benar adalah.... 

a. 1, 2 dan 3 saja 
b. 1 dan 3 saja 
c. 2 dan 4 saja 
d. 4 saja 

 
14.  Berikut ini termasuk besaran turunan adalah.... 

a. panjang, luas, volume 
b. energi, suhu, daya 
c. kecepatan, percepatan, gaya 
d. massa, panjang, intensitas cahaya 

 
15. Satuan yang digunakan untuk melakukan 

pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk 
orang yang berlainan disebut…. 
a. satuan baku 
b. satuan internasional 
c. satuan tidak baku 
d. besaran pokok 

 
16.  Berikut ini adalah satuan-satuan dari besaran 

energi: 
(1) joule 
(2) kalori 
(3) watt 
(4) erg 
Satuan-satuan yang benar adalah.... 
a. 1, 2 dan 3 
b. 1, 2 dan 4 
c. 1, 3 dan 4 
d. 2, 3 dan 4 

 
 
 
 
 

17.  Alat yang paling tepat untuk mengukur tebal 
kertas adalah … 

 a. mistar     
 b. mikrometersekrup 
 c. jangka sorong    
 d. spherometer 
 
18. Alat pengukur waktu yang paling tepat 

digunakan untuk mengukur waktu balapan 
mobil adalah  … 

 a. arloji   c. jam dinding 
 b. stopwatch  d. jam tangan 
 
19.  Termometer adalah alat yang digunakan untuk 

mengukur…. 
 a. massa jenis benda   
 b. volume benda 
 c. suhu benda     
 d. ketebalan benda 
 
20. Ukuran derajad panas dari suatu benda 

dinyatakan dengan besaran.... 
a. energi 
b. suhu 
c. gaya 
d. daya 

 
21.  Alat ukur waktu yang paling teliti adalah …. 
 a. jam atom  
 b. jam pasir 
 c. jam tangan 
 d. stopwatch 
 
22.  Alat ukur waktu yang biasa dipakai adalah …. 
 a. jam pasir  
 b. jam atau stopwatch 
 c. jam matahari 
 d. jam mainan 
 
23. Misalkan kita akan mengukur volume sebuah 

kerikil, alat ukur yang tepat digunakan adalah 
…  

 a. mistar  
 b. neraca pegas 
 c. neraca ohauss 
 d. gelas ukur  
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24. 1. Mistar 
 2. gelas ukur 
 3. jangka sorong 
 4. micrometerskrup 
 5. termometer 
 Alat-alat ukur diatas yang merupakan alat ukur 

panjang adalah nomor …. 
 a. 1, 2, 3    c. 2, 4, 5 
 b. 1, 3, 4    d. 1, 2, 5 
 
25.  Berikut ini adalah satuan-satuan dari besaran 

gaya: 
(1) newton 
(2) joule 
(3) dyne 
(4) erg 
Satuan satuan yang benar adalah.... 
a. 1 dan 2 
b. 1 dan 3 
c. 2 dan 3 
d. 2 dan 4 

 
26. Adi naik sepeda motor yang kecepatan 70 

km/jam yang merupakan satuan dari pernyataan 
di atas adalah .... 

 a. kecepatan 
 b. 70 
 c. 70 km/jam 
 d. km/jam 
 
27. Sebongkah besi 2 kg harga Rp 10.000,-. 
 Dari wacana di atas, yang menyatakan satuan 

adalah … 
 a. besi  c. 2 
 b. 10.000  d. harga 
 
28. Dibawah ini yang merupakan satuan besaran 

turunan adalah … 
 a. newton, pascal  c. kilogram, watt 
 b. candela, mol  d. gram, celcius 
 
29. Perhatikan tabel di bawah ini …. 

No Nama Besaran Satuan 
1 Panjang Meter 
2 Massa Kilogram  
3 Volume  m3 
4 Suhu oC 
5 Intensitas cahaya Candela  

 Dari tabel di atas yang termasuk besaran pokok 
dan satuannya yang benar menurut SI adalah 
nomor …. 

 a. 1, 2, dan 3 
 b. 2, 3, dan 5 
 c. 1, 2, dan 5 
 d. 2, 4, dan 5 
 
30.  Suhu badan Ani 37°C. Maka yang benar 
 adalah .... 
 a.  Suhu = besaran 
  Celsius = satuan 
 
 b. Suhu = satuan 
  37° = besaran 
 
 c.  Badan = besaran 
  37° = satuan 
 
 d.  Ani = besaran 
  Suhu = turunan 
 
31.  Berikut ini yang termasuk satuan baku adalah 

…. 
 a. meter, depa, liter   
 b. centimeter, gram, sekon 
 c. kilogram, jengkal, meter  
 d. hasta, kaki, jengkal 
 
32. Sesuatu yang dapat diukur dan dapat 

dinyatakan dengan angka dinamakan.... 
 a. besaran 
 b. satuan 
 c. nilai 
 d. pengukuran 
 
33. Berikut ini termasuk satuan baku adalah.... 

a. hasta 
b. depa 
c. jengkal 
d. inchi 

 
35.  Panjang meja 1 meter. Satuan besaran yang 

digunakan pada pernyataan tersebut adalah …. 
 a. panjang  
 b. meja 
 c. meter 
 d. 1 meter 
 

 


