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Notasi Ilmiah

Part I

De�nisi Notasi Ilmiah

Notasi ilmiah adalah cara penulisan nomor yang mengakomodasi nilai-nilai terlalu besar atau kecil jika ditulis
dalam notasi desimal standar.

Part II

Notasi Ilmiah

Pengukuran atau perhitungan dalam �sika terbentang mulai dari ukuran-ukuran mikroskopis, seperti massa
elektron, jar-jari atom dll, sampai dengan ukuran yang sangat besar, seperti massa bumi, kecepatan ca-
haya dll. Penulisan hasil pengukuran benda yang sangat besar, misalnya massa bumi kira-kira 6.000.000.000
000.000.000.000.000 kg atau hasil pengukuran partikel sangat kecil, misalnya massa sebuah elektron kira-
kira 0,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.911 kg memerlukan tempat yang lebar dan sering salah dalam
penulisannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita dapat menggunakan notasi ilmiah.

Dalam notasi ilmiah, hasil pengukuran atau nilai suatu besaran dinyatakan sebagai:
a, ..× 10n

dengan:
a adalah bilangan asli yang memenuhi 1 6 a < 10.
n disebut eksponen dan merupakan bilangan bulat 10n menunjukkan orde.

Part III

Contoh Soal Notasi Ilmiah

1. Massa sebuah elektron kira-kira 0,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.911 kg. Jika dituliskan dalm
bentuk notasi ilmiah maka massa elektron dapat dituliskan sebagai....

(a) 0, 91× 10−30kg

(b) 9, 1× 10−31kg

(c) 91× 10−32kg

(d) 910× 10−33kg

(e) 9100× 10−34kg

Jawaban: B

Jawaban A hingga E semua benar jika dilihat dari nilainya. Tapi berdasarkan aturan notasi ilmiah,
jawaban yang tepat adalah B karena pada aturan notasi ilmiah nilai a harus kurang dari 10 dan lebih dari
satu.

2. Kecepatan rambat cahaya di ruang vakum adalah 300.000.000 m/s. Dalam bentuk nottasi ilmiah, nilai
ini sama dengan....

(a) 0, 3× 109 m/s

(b) 3× 108 m/s
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(c) 30× 107 m/s

(d) 300× 106 m/s

(e) 3000× 105 m/s

Jawaban: B

Jawaban A hingga E semua benar jika dilihat dari nilainya. Tapi berdasarkan aturan notasi ilmiah,
jawaban yang tepat adalah B karena pada aturan notasi ilmiah nilai a harus kurang dari 10 dan lebih dari
satu.
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