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Judul Praktikum: Menentukan Massa Jenis Benda 

 

Tujuan:  

• Mengukur volume benda menggunakan gelas ukur 

• Mengukur massa jenis benda mengunakan neraca 

• Menghitung massa jenis benda 

Alat dan Bahan: 

1. Gelas ukur 
2. Neraca lengan 
3. Mistar  
4. Zat cair (air, minyak sayur, minyak 

tanah, dll)  

5. Zat padat (kubus logam, batu) 
6. Balon karet 
7. benang

 

Prosedur Percobaan:  

A. Mengukur Massa Jenis Batu 
1. Siapkan alat dan bahan: neraca, batu, Gelas ukur, benang 
2. Ukur massa batu menggunakan neraca 
3. Tuliskan hasilnya pada table berikut  

Massa batu (gram) 

 

4. Ikat batu dengan benang. 
5. Isi gelas ukur hingga 50 ml 
6. Masukan batu ke dalam gelas ukur. Lakukan secara perlahan-lahan 
7. Setelah batu tenggelam seluruh bagiannya dalam air. Tuliskan ketinggian 

permukaan air. Tuliskan hasil tersebut pada table berikut 

Volume air sebelum di isi batu 

(cm3) 

Volume air setelah diisi 

batu (cm3) 

  

B. Menentukan massa jenis air 
1. Siapkan alat dan bahan: gelas ukur, air, neraca 
2. Ukur massa gelas ukur kosong menggunakan neraca 
3. Masukan air ke dalam gelas ukur, sebanyak kurang lebih 100 ml 
4. Ukur massa gelas ukur berisi air tersebut menggunakan neraca. Tuliskan 

hasilnya kedalam table berikut 
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Massa gelas ukur kosong 

(gram) 

Massa gelas ukur setelah 

di isi air (gram) 

Volume air (cm3) 

   

 

C. Menentukan massa jenis udara 
1. Siapkan alat dan bahan: balon, mistar, benang, neraca 
2. Ukur massa balon dan pengikatnya menggunakan neraca. Tuliskan hasilnya 

pada table 

3. Tiup balon hingga berisi udara dan berdiameter sekitar 20 cm. perkirakan 
ukuran diameter tersebut menggunakan mistar 

4. Ikat penutup balon supaya udara tidak keluar 
5. Ukur massa balon berisi udara tersebut menggunakan neraca. Tulis hasil 

pengukurannya pada table berikut 

Massa balon sebelum 

di isi udara (gram) 

Massa balon setelah 

diisi udara (gram) 

Diameter balon 

setelah diisi udara 

(cm3) 

   

 

Menentukan Nilai Hasil Percobaan 

A. Menentukan massa jenis batu 

Massa jenis batu (gram/cm3) 

 

 

B. Massa jenis air 

Massa Air (gram)  Massa jenis air (gram/cm3) 

  

 

C. Menentukan massa jenis udara 

Massa udara 

(gram) 
Volume Udara (cm3) Massa jenis udara (gram/cm3) 

 

 

  

 

Jawablah Pertanyaan-Pertanyaan Berikut! 

1. Adakah alat yang dapat digunakan mengukur massa jenis zat? Sebutkan! 
2. Sebutkan besar ketelitian alat neraca dan gelas ukur yang digunakan pada praktek 

di atas! 

3. Sebutkan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan massa jenis suatu 
benda padat! 

4. Balon yang berisi gas dapat terbang ke atas. Hal tersebut disebabkan karena 


