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ABSTRAK: Pembuatan makalah ini bertujuan untuk: (1) Membuat alat yang mudah
digunakan untuk menentukan massa jenis sebagai referensi media pembelajaran pengukuran
massa jenis pada fluida statis yang diarahkan pada kurikulum 2013; (2) Mengetahui prinsip
kerja alat untuk menentukan massa jenis dengan meggunakan isapan; (3) Mengukur massa jenis
alkohol 70%, spiritus, minyak tanah, bensin tipe premium, dan minyak goreng merk “hemat”
menggunakan alat pengukur massa jenis dengan menggunakan isapan.Metode yang digunakan
pada penelitian makalah ini adalah metode eksperimen yang didukunghasil kajian pustaka dari
berbagai sumber atau referensi yang relevan.Berdasarkan analisis data dan pembahasan, dapat
diambil kesimpulan: (1) Cara pembuatan alat percobaan pengukuran massa jenis zat cair adalah
sebagai berikut: (a) desain alat digambar menggunakan aplikasi Corel Draw; (b) Pembuatan
desain alat digambar menggunakan aplikasi Corel Draw; (c) Landasan alat dibuat dari kayu
yang sudah diamplas dan diplitur kemudian diberi paku kabel untuk merekatkan pipa kaca pada
papan kayu; (d) Pipa kaca dipasang seperti pada gambar skema, disambung dengan pipa kaca Y
dengan menggunakan potongan selang, dan disambung pula dengan pipa kaca siku-siku; (e)
Pada ujung atas dipasang suntikan dan dipasang pula pengikat selang agar tidak mudah lepas.
(2) Prinsip kerja alat percobaan pengukuran massa jenis dengan menggunakan isapan ini adalah
pompa isap ditarik sejauh jarak tertentu sehingga memberikan tekanan yang sama pada kedua
selang. Kedua zat cair pada kedua selang akan naik dan kemudian diukur masing-masing
ketinggian kenaikan air pada selang. Penentuan besaran massa jenis dilakukan dengan
menggunakan prinsip tekanan. Zat cair pada pipa kaca 1 telah diketahui nilai massa jenisnya,
yaitu air yang memiliki massa jenis 1 g/cm3. Kemudian dilakukan perhitungan dengan
menggunakan perbandingan antara ketinggian zat cair pada pipa kaca pertama dan ketinggian
zat cair pada pipa kaca kedua. Sebuah mistar ditempel pada bagian tengah alat untuk mengukur
ketinggian zat cair tersebut. Pengamatan ketinggian dilakukan dengan mata segaris dengan
mistar sehingga tidak terjadi kesalahan membaca skala mistar. Pengambilan data dilakukan
sebanyak 30 kali percobaan untuk masing-masing zat cair secara bergantian. Data yang
diperoleh dari percobaan kemudian dianalisis secara kuantitatif menggunakan metode standar
deviasi. (3) Besar massa jenis alkohol 70% yaitu ρ = (0,8600 ± 0,00467) g cm , besar massa jenis
spiritus yaitu ρ = (0,7878 ± 0,0021) g cm , besar massa jenis minyak tanah yaitu ρ =(0,7646 ± 0,0013) g cm , besar massa jenis bensin premium yaitu ρ = (0,7158 ± 0,0020), besar
massa jenis minyak goreng yaitu ρ = (0,8855 ± 0,0014) g cm .
Kata Kunci: Massa Jenis, Alat Percobaan Pengukur Massa Jenis dengan Isapan.

PENDAHULUAN
Fisika dapat dikatakan sebagai bidang ilmu yang tua karena ilmu ini dimulai

berabad-abad yang lalu, yang dimulai pada zaman Galileo dan Newton. Menurut
sejarahnya, para fisikawan terdahulu telah melakukan berbagai pengamatan fenomena
alam dan berusaha menemukan pola dan prinsip yang menghubungkan fenomena-
fenomena ini. Fisika merupakan salah satu cabang IPA yang mendasari perkembangan
teknologi maju dan konsep hidup harmonis dengan alam. Oleh karena itu, hakikat fisika
dapat ditinjau sebagai IPA atau sains. Adapun hakikat IPA itu sendiri meliputi produk,
proses, sikap ilmiah, dan aplikasi fisika (teknologi) (Subagya, 2013: 3). Fisika menjadi
salah satu mata pelajaran yang esensial dan penting untuk dipelajari oleh siswa.
Karena Fisika tidak hanya melingkupi aspek diluar lingkup siswa, seperti
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perkembangan teknologi dan penemuan-penemuan mutakhir, namun melingkupi diri
siswa sendiri dan kejadian-kejadian setiap hari di sekitarnya.

Di masa sekarang, penggunaan suatu alat ukur merupakan hal yang tidak asing
lagi bagi kita, karena berbagai percobaan ilmuwan seperti ilmuwan fisika maupun
kimia menggunakan salah satu dari bermacam-macam alat ukur (Kartika, 2009: 1).
Para ilmuwan menggunakan berbagai macam alat ukur untuk mendapatkan data-data.
Sifat fisik suatu benda digunakan sebagai objeknya. Benda dapat pula dikatakan
sebagai suatu zat atau materi. Salah satu sifat materi yang sangat diperlukan dalam
berbagai perhitungan rumus-rumus fisika maupun kimia adalah massa jenis materi,
yang didefinisikan sebagai massa per satuan volume materi (Halliday dalam Hambaora,
2014: 1). Pada umumnya materi dapat di bedakan menjadi tiga wujud, yaitu padat, cair
dan gas. Benda padat memiliki sifat mempertahankan bentuk dan ukuran yang tetap.
Jika gaya bekerja pada benda padat, benda tersebut tidak langsung berubah bentuk
atau volumenya. Benda cair tidak mempertahankan bentuk tetap, melainkan
mengambil bentuk seperti tempat yang di tempatinya, dengan volume yang tetap,
sedangkan gas tidak memiliki bentuk dan volume tetap melainkan akan terus berubah
dan mmenyebar memenuhi tempatnya. Karena keduanya memiliki kemampuan untuk
mengalir, maka disebut dengan zat cair atau fluida. Contoh fluida diantaranya yaitu air,
susu, minyak, bensin, solar, dll. Fluida dipelajari oleh siswa sejak di Sekolah Menengah
Pertama hingga di Sekolah Menengah Atas. Agar dapat memahami materi ini, siswa
perlu mengikuti proses belajr mengajar dengan baik.

Nuryanto (2012:5-11) menyatakan bahwa proses belajar mengajar pada
hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber
pesan,melalui saluran atau perantara tertentu,kepenerima pesan.Didalam proses belajar
mengajar pesan tersebut berupa materi ajar yang disampaikan oleh dosen/guru, sedang
saluran atau perantara yangdigunakan untuk menyampaikan pesan/materi ajar adalah
media pembelajaran atau disebut juga sebagai media instruksional. Fungsimedia
pembelajaran dalam proses belajar mengajar adalah untuk :(1) memperjelas penyajian
pesan agar tidak bersifat verbalistis,(2) mengatasiketerbatasanruang, waktu,dan
dayaindera ,(3) menghilangkan sikap pasif pada subjek belajar, dan (4) membangkitkan
motivasi pada subjek belajar. Pernyataan Nuryanto didukung oleh Tim Dosen
Administrasi Pendidikan UPI (2009: 13) yang menyatakan bahwa salah satu hakikat
belajar mengajar yaitu proses belajar mengajar yang efektif memerlukan strategi dan
media/teknologi pendidikan yang tepat. Adapun factor yang mempengaruhi pemilihan
media antara lain adalah : (1) tujuan instruksional yang ingindicapai,(2) karakteristik
siswa,(3) jenis rangsangan belajar yang diinginkan (audio atau visual), keadaan latar
atau lingkungan,dan gerak atau diam,(4) ketersediaan sumber setempat,(5) apakah
media siap pakai, atau kahmedia rancang,(6) kepraktisan dan ketahanan media,(7)
efektifitas biaya dalam jangka waktu panjang. Media pembelajaran diperlukan bukan
untuk mempersulit siswa, melainkan memberikan kemudahan pada siswa dalam
memperoleh informasi atau materi yang dibelajarkan. Media pembelajaran dipilih
menyesuaikan dengan model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum.
Kurikulum yang saat ini diterapkan yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini
menitikberatkan supaya proses pembelajaran di satuan pendidikan diselenggarakan
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta
psikologis peserta didik (salinan Permendikbud RI nomor 65 Tahun 2013 : BAB I).
Untuk memenuhi tuntutan kurikulum, maka seorang guru harus pandai dalam
mengolah pembelajaran di kelas, salah satu yang harus dapat dikuasai oleh guru yaitu
mengenai penguasaan media pembelajaran. Menurut Arsyad (2011: 36) media
pembelajaran dapat diklasifikasikan dalam lima kelompok yaitu: (1) media berbasis
guru, (2) media berbasis cetak, (3) media berbasis visual, (4) media berbasis audio-
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visual, (5) media berbasis komputer. Pendidik/guru dituntut untuk dapat memilah dan
mengembangkan media pembelajaran yang menarik dengan metode pembelajaran yang
bervariasi sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk belajar.

Materi fluida sub materi massa jenis merupakan salah satu materi yang dapat
divisualisasikan dalam bentuk eksperimen. Salah satu media pembelajaran berbasis
visual yang memenuhi fungsi dan faktor pemenuhan media pembelajaran yaitu alat
pengukur massa jenis dengan isapan. Selain pembuatannya mudah, alat ini cocok
dengan pengembangan kurikulum 2013 yang menekankan pada pendekatan ilmiah.
Pengembangan yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah membuat alat
percobaan pengukuran massa jenis yang pengukurannya dengan menggunakan metode
isapan sebagai indikator adanya tekanan yang diberikan. Alat ini dibuat dengan
menggunakan selang berbentuk U terbalik, selang U terbalik bagian tengah atas diberi
lubang sebagai tempat masuknya pompa isap untuk memberikan tekanan sehingga
tekanan di kedua selang sama besar. Selain sebagai salah satu referensi media
pembelajaran, alat ini dapat juga digunakan oleh mahasiswa di lingkungan Pendidikan
Fisika FKIP UNS dalam melakukan praktikum fluida statis di perkuliahan Fisika
Dasar 1. Alat pengukur massa jenis dengan menggunakan isapan ini dapat digunakan
sebagai alat peraga. Menurut Sari (2014: 18), “Alat peraga sederhana dapat
menciptakan siswa terlibat langsung dalam pembelajaran yang dilaksanakan sehingga
siswa dapat bersikap ilmiah”. Oleh Karena iu, dibuatlah makalah laboratorium fisika
ini dengan judul “Pembuatan Alat Pengukur Massa Jenis dengan Isapan”.

METODE PENELITIAN

Gambar 3.1 Desain Alat Percobaan Pengukuran Massa Jenis dengan Isapan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
eksperimen. Metode penelitian ini untuk menentukan besar massa jenis zat cair yang
ditentukan dan prinsip kerja alat percobaan pengukuran massa jenis dengan
menggunakan isapan. Langkah-langkah pembuatan alat percobaan pengukuran massa
jenis dengan isapan adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan desain alat digambar menggunakan aplikasi Corel Draw.
2. Landasan alat dibuat dari kayu yang sudah diamplas dan diplitur kemudian diberi

paku kabel untuk merekatkan pipa kaca pada papan kayu..

a. a. Pompa
Isap

c. Papan
Kayu

e. Pipa kaca
siku-siku

d. Pipa kaca
Y

h. Pengikat
Kabel

g.Air

f. Gelas

b. Pipa kaca 30 cm

i. Mistar

j. Zat Cair yang akan
diukur massa jenisnya
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3. Pipa kaca dipasang seperti pada gambar skema, disambung dengan pipa kaca Y
dengan menggunakan potongan selang, dan disambung pula dengan pipa kaca siku-
siku

4. Pada ujung atas dipasang suntikan dan dipasang pula pengikat selang agar tidak
mudah lepas.

5. Alat percobaan pengukuran massa jenis dengan menggunakan isapan yang telah
selesai dirangkai ditunjukkan pada gambar 3.2 berikut.

6.

Gambar 1. Alat Percobaan Pengukuran Massa Jenis dengan Menggunakan Isapan

Langkah-langkah penelitian untuk menentukan nilai massa jenis zat cair yang akan
diukur yaitu:

1. Alat dan bahan percobaan pengukuran massa jenis disediakan sesuai dengan skema
rangkaian percobaan.

2. Gelas 1 diisi air secukupnya hingga ujung pipa kaca bagian bawah menyentuh zat
cair.

3. Gelas 2 diisi zat cair yang akan diukur massa jenisnya hingga ujung pipa bagian
bawah menyentuh zat cair tersebut.

4. Tarik pompa isap sampai skala 10 dan lepaskan.
5. Ketinggian masing-masing cairan diukur dengan. menggunakan mistar
6. Data percobaan dicatat pada tabel pengamatan seperti yang ditunjukkan pada tabel

1.
Tabel 1. Data Percobaan Pengukuran Massa Jenis Zat Cair

No.
Ketinggian Zat Cair

Air
Zat cair yang akan diukur massa

jenisnya

1.

2.

..

..

30.
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7. Percobaaan untuk masing-masing zat cair dilakukan tiga puluh kali.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan standar deviasi
berdasarkan data pengamatan kemudian dibandingkan secara teori dengan
menggunakan perumusan Fisika. Analisis data percobaan dilakukan dengan standar
deviasi sebagai berikut:
1. Massa jenis (ρ) cairan ditentukan dari persamaan tekanan hidrostatis.

F =ρ . g . h . A

F1 = F2. . ℎ . = . . ℎ .Karena g dan A sama, maka . ℎ = . ℎ
2. Perhitungan massa jenis

Massa jenis zat cair dihitung menggunakan persamaan:= ρ . ℎℎ
Karena nilai massa jenis zat cair selalu 1 g/cm3, maka= ℎℎ
Pengambilan data h1 dan h2 untuk masing-masing zat cair dilakukan sebanyak 30
kali.

3. Penentuan ketidakpastian pengukuran massa jenis.
Nilai massa jenis yang telah dihitung sebanyak 30 kali sesuai jumlah pengambilan
data kemudian dihitung reratanya (α) dengan cara berikut:̅ = + + + +
Dengan n= 30

4. Ralat dari pengukuran massa jenis dihitung dengan standar deviasi berikut:∆ = 1 (∑ ) − (∑ )− 1
5. Kesalahan relatif pengukuran massa jenis dihitung dengan cara berikut:= ∆ ̅ × 100%
6. Analisis Regresi diukur dengan rumus :

Y = += (∑ )(∑ ) − (∑ )(∑ )∑ − (∑ )= (∑ ) − (∑ )(∑ )∑ − (∑ )
Uji Linearitas

 H0 : Hubungan antara X dan Y tidak linear
H1 : Hubungan antara X dan Y linear

 α = 0,05
 Komputasi
1. JKT = ∑ − (∑ )
2. JKR = (∑ ) + (∑ ) − (∑ )
3. JKG = (∑ ) − (∑ ) − (∑ )

JKGM =∑( − )
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dkGM = n – k

JKGTC = JKG – JKGM

dkGTC = (n–2) – (n-k)

RKGM =

RKGTC =

=
 Keputusan Uji

Jika Fobs < Fα maka H0 diterim
Kesimpulan : ditolak/diterima

HASIL DAN PEMBAHASAN
Data yang diperoleh dari percobaan kemudian dianalisis secara kuantitatif

menggunakan metode standar deviasi. Berdasarkan analisis kuantitatif, besar massa
jenis alkohol 70% yaitu ρ = (0,8600 ± 0,00467) g cm dengan kesalahan relatif sebesar0,545%., besar massa jenis spiritus yaitu ρ = (0,7878 ± 0,0021) g cm dengan kesalahan
relatif sebesar 0,2676%, besar massa jenis minyak tanah yaitu ρ = (0,7646 ±0,0013gcm3dengan kesalahan relatif 0,174%., besar massa jenis bensin premium yaitu ρ= (0,7158 ± 0,0020) dengan kesalahan relatif 0,279%., besar massa jenis minyak goreng
yaitu ρ = (0,8855 ± 0,0014) g cm dengan kesalahan relatif 0,158%.

Tekanan didefinisikan sebagai gaya per satuan luas, di mana gaya F dipahami
bekerja tegak lurus terhadap permukaan A:

Tekanan = P =
Satuan SI untuk tekanan adalah N/m2. Satuan ini mempunyai nama resmi

Pascal (Pa) untuk menghormati Blaise Pascal. Konsep tekanan terutama berguna dlam
membahas fluida. Dari fakta eksperimental ternyata fluida memberikan tekanan ke
semua arah. Hal ini telah dikenal oleh perenang dan penyelam yang merasakan
tekanan air di seluruh badan mereka. Di setiap titik pada fluida yang diam, besarnya
tekanan dari seluruh arah tetap sama.

Tekanan yang disebabkan zat cair pada kedalaman h ini disebabkan oleh
berat kolom zat cair di atasnya. Dengan demikian gaya yang bekerja pada luas daerah
tersebut adalah F = mg = ρAhg, dimana Ah adalah volume kolom, ρ adalah massa jenis
zat cair (dianggap konstan), dan g adalah percepatan gravitasi. Tekanan, P, dengan
demikian adalah = = ℎ

= ℎ
Massa jenis sebuah benda adalah suatu harga yang menunjukkan

perbandingan antara massa tiap satu satuan volume yang dinyatakan dengan:=
Alat percobaan pengukuran massa jenis dengan menggunakan isapan

disusun untuk dapat mengukur massa jenis zat cair akibat adanya tekanan yang
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diberikan kepada zat. Berdasarkan data ketinggian zat cair setelah pompa isap ditarik,
besar massa jenis dihitung dengan membandingkan ketinggian zat cair pada pipa kaca
satu dengan ketinggian zat cair pada pipa kaca dua. Selanjutnya, besar massa jenis
dihitung menggunakan metode standar deviasi untuk ketiga puluhpercobaan pada
masing-masing zat cair.

Secara teori, besar massa jenis untuk alkohol 70%, spiritus, minyak tanah,
bensin premium, dan minyak goreng, yaitu pada tabel 4.13. Sedangkan dari hasil
analisis data percobaan diperoleh besar massa jenis alkohol 70%, spiritus, minyak
tanah, bensin premium, dan minyak goreng masing-masing sebesar ρ = (0,8600 ±0,00467gcm3,ρ = 0,7878 ± 0,0021gcm3,ρ = 0,7646 ± 0,0013,gcm3ρ =0,7158 ± 0,0020gcm3, ρ= (0,8855 ± 0,0014) g cm . Perbandingan besar massa jenis secara teori dengan hasil
percobaan tersebut disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Perbandingan Besar Massa Jenis Secara Teori dengan Hasil

Zat Cair Besar Massa Jenis (ρ)
Secara Teori (g/cm3) Hasil Percobaan (g/cm3)

Alkohol 70% 0,80 ρ = (0,8600 ± 0,00467)
Spiritus 0,79 ρ = (0,7878 ± 0,0021)

Minyak Tanah 0,80 ρ = (0,7646 ± 0,0013)
Bensin 0,73-0,76 ρ = (0,7158 ± 0,0020)

Minyak Goreng 0,92 ρ = (0,8855 ± 0,0014)
Nilai massa jenis yang diperoleh dari data percobaan memiliki selisih yang

sedikit, hal ini bisa terjadi karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seperti
kurang telitinya praktikan dalam pembacaan skala pada papan kayu. Namun, jika
dilihat dari hasil percobaan yang dilakukan nilainya sudah mendekati besar massa jenis
secara teori.Dari pengambilan data yang dilakukan, dapat dianalisis kelebihan dan
kekurangan alat percobaan pengukuran massa jenis dengan menggunkan isapan ini,
yaitu

1. Kelebihan
- Alat mudah dibuat dengan biaya yang terjangkau.
- Salah satu media pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013.
- Alat fisika yang portable.

2. Kekurangan
- Ada alat pengukur massa jenis lain yang lebih akurat.

KESIMPULAN
Cara pembuatan alat percobaan pengukuran massa jenis zat cair adalah sebagai

berikut: (a) desain alat digambar menggunakan aplikasi Corel Draw; (b) Pembuatan
desain alat digambar menggunakan aplikasi Corel Draw; (c) Landasan alat dibuat dari
kayu yang sudah diamplas dan diplitur kemudian diberi paku kabel untuk merekatkan
pipa kaca pada papan kayu; (d) Pipa kaca dipasang seperti pada gambar skema,
disambung dengan pipa kaca Y dengan menggunakan potongan selang, dan disambung
pula dengan pipa kaca siku-siku; (e) Pada ujung atas dipasang suntikan dan dipasang
pula pengikat selang agar tidak mudah lepas.

Prinsip kerja alat percobaan pengukuran massa jenis dengan menggunakan isapan
ini adalah pompa isap ditarik sejauh jarak tertentu sehingga memeberikan tekanan
yang sama pada kedua cabang pipa kaca. Kedua zat cair pada kedua pipa kaca akan
naik dan kemudian diukur masing-masing ketinggian kenaikan air pada pipa kaca.
Penentuan besaran massa jenis dilakukan dengan menggunakan prinsip tekanan. Zat
cair pada pipa kaca 1 telah diketahui nilai massa jenisnya, yaitu air yang memiliki
massa jenis 1 g/cm3. Kemudian dilakukan perhitungan dengan menggunakan
perbandingan antara ketinggian zat cair pada pipa kaca satu dan ketinggian zat cair
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pada selan dua. Sebuah mistar ditempel pada bagian tengah alat untuk mengukur
ketinggian zat cair tersebut. Pengamatan ketinggian dilakukan dengan mata segaris
dengan mistar sehingga tidak terjadi kesalahan membaca skala mistar. Pengambilan
data dilakukan sebanyak 30 kali percobaan untuk masing-masing zat cair secara
bergantian. Kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan standar deviasi untuk
menghitung massa jenis tiap zat cair, analisis regresi untuk mendapatkan persamaan
regresi, dan diuji linearitasnya.

Besar massa jenis alkohol 70% yaitu ρ = (0,8600 ± 0,00467) g cm dengan
kesalahan relatif sebesar 0,545%., besar massa jenis spiritus yaitu ρ = (0,7878 ±0,0021gcm3dengan kesalahan relatif sebesar 0,2676%, besar massa jenis minyak tanah
yaitu ρ = (0,7646 ± 0,0013) g cm dengan kesalahan relatif 0,174%., besar massa jenis
bensin premium yaitu ρ = (0,7158 ± 0,0020) dengan kesalahan relatif 0,279%., besar
massa jenis minyak goreng yaitu ρ = (0,8855 ± 0,0014) g cm dengan kesalahan relatif0,158%..
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