
W
ar
da
ya
C
ol
le
ge

Besaran Pokok

Part I

De�nisi besaran Pokok

Besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri, bukan merupakan turunan dari besaran-besaran lain.

Part II

Besaran Pokok

Mengukur adalah kegiatan membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan
sebagai satuan. Misalnya, panjang pensil = 1 jengkal (jika jengkal ditetapkan sebagai satuan), dan panjang
meja = 5 pensil (jika pensil ditetapkan sebagai satuan).

Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Misalkan panjang, massa, waktu,
suhu dan sebagainya. Semua hal yang tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka bukan
termasuk besaran, misalnya warna benda, nasionalisme, kesetiaan, kejujuran dll. Pada umumnya besaran
memiliki satuan, namun ada beberapa besaran yang tidak memiliki satuan yaitu indeks bias cahaya, kelembaban
relatif, dan massa jenis relatif.

Besaran pokok merupakan besaran yang berdiri sendiri. Besaran pokok dapat diidenti�kasi dari satuannya.
Satuan besaran pokok hanya terdiri dari satu kata atau satu frase. Ada tujuh besaran pokok dalam �sika yaitu:

No Besaran Satuan Alat Ukur

1 Panjang Meter (m) Mistar, Jangka Sorong, Mikrometer dll
2 Massa Kilogram (kg) Neraca
3 Waktu Sekon (S) Stopwatch
4 Kuat Arus Ampere (A) Ampermeter
5 Suhu Kelvin (K) Termometer
6 Intensitas Cahaya Candela (Cd) Candlemeter atau luxmeter
7 Jumlah Zat Mol (mol) -

Dari tujuh besaran pokok yang ada, hanya besaran jumlah zat yang tidak dapat diukur secara langsung.
Pengukuran jumlah zat dapat dihitung dengan terlebih dahulu mengukur massa zat.

Part III

Contoh soal dan pembahasan

1. Berikut ini kegiatan pengukuran yang menghasilkan besaran pokok panjang adalah....

(a) Andi mengukur tegangan listrik di rangkaian resistor.

(b) Pak Ogah mengukur lebar halaman rumahnya.

(c) Pak Ari�n mengukur suhu tubuh anaknya.

(d) Astronot mengukur berat badannya di angkasa sebesar 20 N.

(e) Intan mengukur volume batu dengan gelas ukur.

Jawaban: B

Pak Ogah mengukur lebar halaman rumahnya. Besaran panjang dalam kehidupan sehari-hari biasanya
juga dinyatakan dengan lebar, tebal, tinggi, jarak, perpindahan, kedalaman dll.
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2. Berikut ini yang bukan termasuk golongan besaran pokok adalah....

(a) Lebar, waktu dan suhu

(b) Jumlah zat, tinggi, dan waktu

(c) Berat badan, kecepatan dan volume

(d) Arus listrik, massa dan panjang

(e) Suhu, waktu dan panjang

Jawaban: C

Yang bukan termasuk golongan besaran pokok adalah berat badan, kecepatan dan volume.
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