
Sistem Pengukuran 

 

A. Satuan Non Standar 

1. Panjang 

Proses pengukuran terdiri dari 3 langkah: 

a) Tentukan objek dan atribut apa yang akan diukur (panjang, berat, suhu, 

dsb). 

b) Tentukan satuan pengukuran. 

c) Bandingkan satuan pengukur dengan objek untuk menentukan banyaknya 

satuan tersebut, hal ini disebut pengukuran. 

Kebanyakan jenis satuan pengukuran, pada awalnya menggunakan 

anggota badan. Orang-orang Babilonia dan Mesir mengindikasikan bahwa 

jengkal, kaki, tangan, dan lengan adalah satuan-satuan dari pengukuran. 

Tangan digunakan sebagai satuan dasar untuk pengukuran pada zaman 

peradaban kuno, pada masa sekarang sebagai satuan dasar yang digunakan 

untuk mengukur tinggi seekor kuda. Tinggi kuda diukur dengan melihat 

banyaknya telapak tangan mulai dari bagian bawah kuda (kaki) sampai bagian 

atasnya (kepala), dan telapak tangan distandarkan dengan 4 inci. 

 

2. Kadar Emas/Karat 

Karat adalah satuan berat untuk logam mulia, diambil dari kata “biji 

karob” pada pohon evergreen di Mediterania. Karat digunakan untuk 

menyatakan kualitas dari campuran emas. “14 karat” artinya bahwa logam 

tersebut terdiri dari 14 bagian emas, dan 10 bagiannya adalah berupa 

campuran logam lain. 

 

 

 



3. Satuan Inggris 

a) Panjang 

Ada beberapa jenis satuan panjang dalam satuan Inggris, 

diantaranya yaitu: inci, (kaki), dan yard. Inci adalah panjang dari 3 biji 

jaging gandum yang ditempatkan dari ujung ke ujung. Kaki, berasal dari 

panjang kaki manusia, dan yard merupakan jarak dari hidung, lurus 

sampai ujung lengan. Pada abad 12, yard ditetapkan dengan keputusan 

Raja Henry I di Inggris sebagai jarak antara hidung sampai ibu jarinya. 

Pada akhirnya, sistem Inggris pada pengukuran ini dibakukan. 

I inci 1/12 kaki 

K ft 12 inci 

Y yd 3 kaki 

M mil 5280 kaki 

 

b) Volume 

Metode yang digunakan untuk mengukur volume dalam satuan 

Inggris dengan menggunakan kubus, dimana setiap sisinya mempunyai 

panjang1 inci, 1 kaki, atau 1 yard. 

 

c) Suhu 

Pada tahun 1714, Gabriel Fahrenheit,seorang berkebangsaan 

Jerman, pertama kali menemukan termometer air raksa. Temperatur 

terendah didapatkan dengan mencampur es dan garam. Dia menyebutnya 

0°. Dia menggunakan temperatur normal pada tubuh manusia, yang 

dipilihnya 96° untuk titik tertinggi pada skalanya. Dengan menggunakan 

termometer yang lebih akurat, saat ini, kita tahu bahwa suhu tubuh 

manusia sekitar 98,6° dalam skala fahrenheit. Temperatur pada skala air 

membeku pada 32°F dan mendidih pada 212°F. Skala yang dibuat 

Fahernheit disebut skala Fahrenheit. 

 



B. Satuan Standar 

Pada tahun 1790, pada pertengahan revolusi Prancis, satuan metrik 

dikembangkan oleh Akademi sains Prancis. Untuk membuat suatu sistem 

“standar alarmi”, para saintis membagi panjang garis bujur mulai dari garis 

khatulistiwa sampai utara Polandia ke dalam 10 juta bagian untuk menghasilkan 

suatu satuan dasar dari panjang, yaitu meter. Satu meter setara dengan jarak yang 

ditempuh cahaya dalam ruang hampa dalam waktu 1/299792458 detik. 

Sekali satuan dasar ditetapkan dalam sistem metrik, satuan yang lebih kecil 

didapatkan dengan membagi satuan dasar tersebut kedalam 10, 100, dan 1000 

bagian, satuan yang lebih besar adalah 10, 100, dan 1000 kal dari satuan dasar. 

Satuan ini dinamakan dengan menambahkan awalannya pada satuan dasar. 

PREFIK METRIK 

PREFIK 

YUNANI 

KILO 1000 

HEKTO 100 

DEKA 10 

PREFIK 

LATIN 

DECI 1/10 

CENTI 1/100 

MILI 1/1000 

 

1. Panjang 

Satuan dasar untuk panjang dalam satuan metrik adalah meter. 

Satuan Panjang Metrik 

Kilometer km 1000 m 

Hektometer hm 100 m 

Dekameter dam 10 m 

Meter m 1 m 

Desimeter dm 1/10 m 

Sentimeter cm 1/100 m 

Milimeter mm 1/1000 m 

 

2. Volume 

Satuan dasar untuk volume dalam satuan metrik adalah liter. 

 



Satuan Volume Metrik 

Kiloliter kl 1000 l 

Hektoliter hl 100 l 

Dekaliter dal 10 l 

Liter l 1 l 

Desiliter dl 1/10 l 

Sentiliter cl 1/100 l 

Mililiter ml 1/1000 l 

 

3. Massa 

Dalam sistem metrik, massa benda berbeda dengan berat benda. 

Perbedaannya karena efek dari gravitasi. Massa menunjukkan kuantitas dari 

bahan yang menyusun suatu benda. Berat dipengaruhi oleh gaya gravitasi 

pada benda, dan bervariasi tergantung dari perbedaan letak benda tersebut dari 

pusat bumi. 

Massa dalam satuan metrik 

Kilogram kg 1000 g 

Hektogram hg 100 g 

Dekagram dag 10 g 

Gram g 1 g 

Desigram dg 1/10 g 

Sentigram cg 1/100 g 

Miligram mg 1/1000 g 

 

4. Suhu 

Pada tahun 1742, 50 tahun sebelum dikembangkannya sistem metrik, 

seorang ahli ilmu ekonomi berkebangsaan Swedia, bernama Andres Celcius, 

menemukan skala dengan memilih 0 sebagai titik beku air dan 100 sebagai 

titik didihnya. Dia menyebut sitemnya itu dengan nama sentigrade (100 

tingkat) pada skala termometer, kemudian disebut skala Celcius untuk 

menghormatinya. 

 

 

 



Titik didih air 100°C 

Air untuk mandi 55°C 

Suhu tubuh 38°C 

Suhu ruangan 25°C 

Titik beku air 0°C 

 

Panas itu dihubungkan dengan gerak molekul: lebih cepat gerakannya, 

maka panasnya pun akan semakin besar. Semua pergerakan molekul berhenti 

pada -273°C. Seorang ahli matematika dan fisika berkebangsaan Inggris, 

William Thomson, dikenal sebagi Kelvin, menyebut temperatur ini sebagai 

absolut nol, dan dikenal sebagai skala Kelvin, yang meningkat 1 satuan setiap 

pertambahan 1°C. Sehingga 273 pada skala Kelvin sama dengan 0° pada skala 

Celcius. Kedua skala ini merupakan bagian dari sistem metrik. Skala Celcius 

digunakan untuk melaporkan cuaca, temperatur, memasak, dan lainnya yang 

dibutuhkan pada kehidupan sehari-hari, sedangkan skala Kelvin digunakan 

untuk tujuan ilmiah. 

 Kelvin Fahrenheit Reamur Celcius 

Titik beku air 273° 32° 0° 0° 

Titik didih air 373° 212° 80° 100° 

Konversi antar satuan suhu 

𝐾 − 273

5
=
𝐶

5
=
𝐹 − 32

9
=
𝑅

4
 

K = Kelvin; C = Celcius; F = Fahrenheit; R = Reamur. 

 

C. Satuan Sistem Internasional 

Satuan sistem internasional merupakan versi modern dari sistem metrik 

yang dibentuk melalui persetujuan internasional. Satuan Sistem Internasional 

(disingkat SI) memuat satuan-satuan dalam sistem metrik seperti yang sudah 

dibahas sebelumnya, juga memuat satuan untuk waktu (second), kuat arus 

(ampere), intensitas cahaya (candela), dan berat molekul (mol). 
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