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KEGIATAN BELAJAR  

a. Tujuan Kegiatan Belajar  

Setelah mempelajari uraian kegiatan belajar ini, diharapkan Anda dapat: 

1) Menerapkan konsep kesalahan pengukuran 

2) Melakukan operasi hasil pengukuran  

 

b. Uraian Materi  Kegiatan Belajar 1 

1) Pengertian Membilang dan Mengukur 

Dalam pengertian sehari-hari seringkali kita menyamakan istilah 

membilang dan mengukur, padahal kedua istilah tersebut memiliki 

pengertian yang berbeda. Hasil membilang merupakan sesuatu yang 

eksak, sementara hasil mengukur merupakan suatu pendekatan. 

Untuk melihat perbedaan keduanya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. 

 

Contoh hasil membilang: 

1. Banyaknya kendaraan yang keluar masuk sebuah terminal 

2. Banyaknya siswa dalam sebuah kelas 

3. Banyaknya uang jajan seorang siswa 

 

Contoh hasil mengukur: 

1. Tinggi badan calon siswa SMK 

2. Luas pesisir pantai selatan 

3. Massa 2 karung beras 

 

2) Kesalahan Pengukuran 

Dalam kegiatan sehari-hari, manusia sering melaksanakan kegiatan 

pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu 

dengan ukuran tertentu. Hasil kegiatan mengukur bukan merupakan 

suatu yang eksak, tetapi merupakan hasil aproksimasi (hampiran/ 

pembulatan). 



Batas atas pengukuran      = hasil pengukuran + salah mutlak 
 
Batas bawah pengukuran  = hasil pengukuran - salah mutlak 

Bagaimanapun telitinya kita melakukan sebuah pengukuran, kita tidak 

akan dapat menyatakan ukuran yang sebenarnya. Untuk memperkecil 

kesalahan hasil pengukuran, maka dapat digunakan alat yang lebih teliti. 

Misalnya, massa sebuah benda yang ditimbang dengan timbangan 

digital, akan lebih teliti daripada hasil timbangan dengan menggunakan 

timbangan biasa.  

Oleh karena itu, penting sekali menyatakan ketelitian hasil pengukuran 

agar dapat diperoleh informasi tentang kesalahan maksimum yang bisa 

diterima. 

Kesalahan adalah selisih antara ukuran sebenarnya dengan hasil 

pengukuran. 

  

Salah Mutlak 

Salah mutlak adalah kesalahan maksimum yang mungkin terjadi. 

Kesalahan yang sebenarnya mungkin saja terjadi lebih besar daripada 

salah mulak. 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh: 

Sebuah barang ditimbang, memiliki massa 10,5 kg, maka: 

• Satuan pengukuran terkecil  

• Salah mutlak  

• Batas atas pengukuran  

• Batas bawah pengukuran  

Jadi, kesalahan sebesar-besarnya yang masih dapat diterima adalah 

0,05 kg. 

Salah Mutlak =  

 



Salah Relatif (nisbi) 

Besar kecilnya kesalahan hasil pengukuran sebenarnya dapat ditentukan 

oleh ketelitian alat ukur yang digunakan. Oleh karena itu harus dipilih alat 

ukur yang sesuai dengan kebutuhan. Besarnya sebuah kesalahan yang 

sama, mungkin lebih penting dalam masalah tertentu, tetapi tidak dalam 

masalah lain.  

Sebagai contoh, kesalahan sebesar 0,01 kg dalam penimbangan beras 

dalam karung adalah relatif tidak penting, tetapi kesalahan sebesar 0,01 

kg dalam penimbangan logam mulia seperti emas merupakan masalah. 

Jadi kita perlu memandang kesalahan yang dibandingkan terhadap 

pengukuran itu sendiri. 

Oleh karena itu, dirumuskan suatu kesalahan relatif sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Contoh: 

Hasil pengukuran panjang sebuah benda adalah 5,2 cm. berapa salah 

relatifnya? 

Jawab: 

Satuan terkecil  

Salah mutlak  

Salah relatif  

 

 



Persentase Kesalahan 

 

 

 

Contoh: 

Berapa persentase kesalahan jika ditimbang 45 gram emas? 

Jawab: 

Satuan terkecil  

Salah mutlak  

Salah relatif  

Persentase kesalahan  

 

Toleransi 

Dalam industri modern yang menggunakan metode-metode produksi 

massa, bagian-bagian alat seringkali dibuat oleh pabrik-pabrik yang 

berbeda dan kemudian dikirim ke pabrik induk untuk dirakit. Karena itu 

penting sekali untuk memastikan bahwa bagian-bagian alat itu dibuat 

cukup teliti, supaya cocok untuk dirakit. Untuk itu, biasannya ditentukan 

kesalahan maksimum yang diperbolehkan dalam pembuatan bagian-

bagiannya itu. 

Misalnya jika baut-baut dibuat dengan mesin dan diharuskan berdiameter 

8 mm, spesifikasinya mungkin memperbolehkan diameter antara 7,8 mm 

dan 8,2 mm. selisih antara batas-batas ini, yaitu 0,4 mm disebut toleransi 

dalam pengukuran. Dalam hal ini dinyatakan dengan ( ) mm. 

 

 

 

 

 

Toleransi adalah selisih antara pengukuran terbesar yang dapat 

diterima dan pengukuran terkecil yang dapat diterima. 

 



Contoh: 

Untuk massa ( ) gr, massa terbesar dan terkecil yang dapat 

diterima berturut-turut adalah 10,5 gr dan 9,5 gr. Jadi toleransinya 1 gr. 

 

 

3) Pengukuran 

 

Penjumlahan hasil pengukuran 

Contoh: 

Berapakah jumlah hasil-hasil pengukuran panjang benda, 9 cm dan 6 cm 

jika tiap pengukuran dibulatkan ke satuan terdekat? 

Jawab: 

9 cm terletak dalam jangkauan ( ) cm, yaitu 9,5 cm dan 8,5 cm. 

6 cm terletak dalam jangkauan ( ) cm, yaitu 6,5 cm dan 5,5 cm. 

Panjang maksimum  

Panjang minimum  

Ternyata jumlah sebenarnya 15 cm dan mempunyai salah mutlak 1 cm. 

 



Pengurangan hasil pengukuran 

Contoh: 

Berapakah salah mutlak dari pengurangan hasil pengukuran 8 cm dan 5 

cm jika tiap pengukuran dibulatkan ke satuan terdekat? 

 

Jawab: 

 

Selisih maksimum   

Selisih minimum  

Salah mutlaknya adalah 1 cm, sama dengan kesalahan-kesalahan dalam 

pengukuran asal. 

8 cm 

5 cm 

Selisih minimum = 2 

Ba= 8,5 cm 

Bb=7,5 cm 

Ba=5,5 cm 

Bb=4,5 cm 

Selisih maksimum = 4 


