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Abstrak: 

Dalam pembelajaraan IPA yang dilakukan di Perguruan Tinggi, khususnya 

pada materi pengukuran memerlukan ketelitian dalam melakukan praktikum. 

Pengukuran dengan menggunakan alat ukur tertentu, yang terjadi selama ini banyak 

terjadi kesalahan yang disebut kesalahan sistemik yang diakibatkan beberapa factor. 

Data yang didapatkan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan persentase. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dengan menggunakan beberapa 

metode dalam mengumpulkan data. Metode yang digunakan melalui metode observasi, 

metode wawancara, metode kuisioner/angket dan untuk mendukung penelitian  melalui 

metode dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian dianalisis secara deskriptif 

dengan persentase. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dengan 

menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data. Metode yang digunakan 

melalui metode observasi, metode wawancara, metode kuisioner/angket dan untuk 

mendukung penelitian  melalui metode dokumentasi. Dalam penelitian ini kesalahan-

kesalahan yang terjadi antara lain: a) kesalahan sistemik dalam penggunaan alat ukur 

meliputi kesalahan dalam menyebutkan alat ukur b) kesalahan cara membaca skala 

pada alat c) Kesalahan sistemik pada pengguna alat ukur, disebabkan pengguna/ 

responden memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, mahasiswa yang berasal 

dari SMA jurusan IPA memiliki pengetahuan yang lebih dari pada mahasiswa yang 

berlatar belakang pendidikannya selain dari SMA jurusan IPA.   

Kata kunci : pengukuran, alat ukur, kesalahan sistemik 

 

 

PENDAHULUAN 
 

 Pendidikan IPA sebagai bagian dari pendidikan umumnya memiliki peran 

penting dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya di dalam menghasilkan 

Mahasiswa yang berkualitas, yaitu manusia yang mampu berfikir kritis, kreatif, logis 

dan berinisiatif dalam menanggapi isu di masyarakat yang diakibatkan oleh dampak 

perkembangan IPA dan teknologi. 

Pengukuran adalah suatu teknik untuk mengaitkan suatu bilangan pada suatu sifat 

fisis dengan membandingkannya dengan suatu besaran standar yang telah diterima 

sebagai suatu satuan (Hilliday, 1985). Pengukuran pada umumnya memerlukan alat 

ukur, baik itu berupa mistar, hasta, depa, dan sebagainya. Alat pengukur 

adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda atau kejadian.  Pengukuran 

dibedakan menjadi: 

1.  Pengukuran Panjang  
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Alat ukur yang biasa digunakan untuk pengukuran panjang antara lain 

:penggaris/mistar, jangka sorong dan metline.  

2. Pengukuran Massa Benda 

Alat ukur yang digunakan untuk pengukuran massa benda pada penelitian ini 

antara lain : neraca ohaus dan neraca pegas 

3. Pengukuran Waktu 

Stopwatch memiliki skala utama yaitu detik dan skala terkecil yaitu 

milidetik.Terdapat sepuluh skala terkecil sehingga nilai skala terkecilnya 0,1 detik, 

sehinggaketelitian alat ukur waktu, stopwatch ini yaitu setengah dari skala terkecil 

yaitu0,05 detik. 

4. Pengukuran Volume 

Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume zat kimia dalam bentuk cair. 

Alat ini mempunyai skala, tersedia bermacam-macam ukuran mulai dari 10 mL 

sampai 2 L.Tabung reaksi digunakan untuk mereaksikan zat-zat kimia dalam 

jumlah sedikit. 

Labu Erlenmeyer  berupa gelas yang diameternya semakin ke atas semakin 

kecil dengan skala sepanjang dindingnya. Labu erlenmeyer adalah sebuah 

perangkat yang memiliki kapasitas antara 5 mL sampai 5 L dan biasanya instrumen 

ini digunakan untuk mengencerkan zat tertentu hingga batas leher labu ukur.Gelas 

piala berupa gelas tinggi, berdiameter besar dengan skala sepanjang dindingnya. 

Gelas piala ini dapat digunakan untuk mengukur benda padat, benda padat yang 

tidak beraturan (batu) dan zat cair. 

5. Pengukuran Suhu 

Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Termometer 

adalahalat untuk mengukur suhu suatu benda dengan tepat. Sifat mutlak yang 

dibutuhkanoleh sebuah termometer. 

6. Pengukuran Tekanan Darah 

Alatpengukur tekanan darah dinamakan Sfigmomanometer. Terdiri dari 3 jenis, 

yaitu yang menggunakan air raksa, jenis aneroid, dan jenis digital. 

7. Pengukuran Gelombang 

Gelombang adalah gejala rambatan dari suatu getaran/usikan. Gelombang 

akanterus terjadi apabila sumber getaran ini bergetar terus menerus. 

Gelombangmembawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Berdasarkan arah 

getar danarah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang 

transversaldangelombang longitudinal. 

Kesalahan SistemikPengukuran suatu besaran fisika dengan menggunakan alat 

ukur selalu mempunyai ketidakpastian yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan 

dalam pengukuran. Definisi dari kesalahan (eror) adalah perbedaan antara hasil 

individual dengan nilai benar. Kesalahan dibedakan menjadi 2 yaitu kesalahan acak dan 

kesalahan sistemik. Kesalahan sistemik atau ‘bias’ sifatnya konstan atau dapat 

bervariasi yang dapat diramalkan. Kesalahan ini tidak dapat dikurangi dengan cara 

pengulangan pengukuran. Kesalahan sistemik adalah kesalahan yang tetap terjadi pada 

alat ukur maupun cara dalam menggunakan alat ukur yang berasal dari pengukur. 

 

 Macam kesalahan dalam pengukuran adalah : 

a. Kesalahan umum, kesalahan ini disebabkan oleh pengamat, dimana pengamat 

kurang terampil dalam menggunakan instrumen, posisi mata saat membaca skala 

yang tidak benar dan kekeliruan dalam membaca skala 
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b. Kesalahan sistemik,  kesalahan ini disebabkan oleh instrumen atau alat ukur. 

Kesalahan ini terjadi karena beberapa hal antara lain : 

1) Kesalahan titik nol yang telah bergeser dari titik yang sebenarnya 

2) Kesalahan kalibrasi : kesalahan yang terjadi akibat adanya penyesuaian 

pembubuhan nilai pada garis skala saat pembuatan alat 

3) Kesalahan alat lainnya, misalnya melemahnya pegas yang digunakan pada 

neraca. 

4) Kesalahan acak, kesalahan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 

tertentu. 

            Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. 

Angka penting hasil pengukuran terdiri dari angka pasti dan angka taksiran sesuai alat 

ukur yang digunakan. 

Berdasarkan hasil observasi  terhadap mahasiswa  diperoleh informasi bahwa 

mahasiswa Pendidikan guru sekolah dasar berasal dari berbagai macam latar belakang 

sekolah yang berbeda, yaitu:  Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliah dan Sekolah  

Kejuruan, sehingga mahasiswa memilki kemampuan dalam menggunakan alat ukur 

yang berbeda pula terutama dalam menentukan batas bawah dan batas atas, demikian 

juga dalam membaca, membuat laporan dari hasil percobaan yang telah dilakukannya. 

Pengukuran dengan menggunakan alat ukur tertentu diperlukan keterampilan agar tidak 

terjadi kesalahan-kesalahan. Pada praktikum pengukuran sering terjadi kesalahan-

kesalahan sehingga perlu dilakukan penelitian tentang kesalahan-kesalahan sistemik 

dalam  pengukuran fisika. Oleh karena itu, pada tulisan ini akan dibahas kesalahan-

kesalahan sistemik dalam penggunaan alat ukur dan kesalahan sistemik pada pengguna 

alat ukur pada pengukuran fisika. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode pengisian 

angket tentang pengukuran didapatkan data sebagai berikut:  

1) Uji Angket 

Deskripsi tingkat ketelitiaan jangka sorong berdasarkan jawaban angket 

mahasiswa.  

Tabel 1.    Ketelitian Jangka Sorong 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel 1 diatas, berdasarkan jawaban mahasiswa tingkat ketelitian jangka 

sorong adalah menjawab A: 0,1 mm 74 mahasiswa atau 39%. Menjawab B: 0,05 mm 

sebanyak 34 mahasiswa atau 39%, menjawab C: 0,01 mm 73 mahasiswa atau 38 %. 

Dan yang menjawab D: 0,5 mm 9 (sembilan) mahasiswa atau 5%. Jumlah keseluruhan 

Mahasiswa %

A 0,1 mm 74 39%

B 0,05 mm 34 18%

C 0,01 mm 73 38%

D 0,5 mm 9 5%

190 100%

Pilihan jawaban

1. Berapakah tingkat ketelitian jangka sorong:

Jumlah
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jawaban salah mahasiswa adalah sebanyak 156 mahasiswa atau 82%. Jawaban benar 

sebanyak 34 mahasiswa atau 18%. 

Deskripsi tingkat ketelitian metlin berdasarkan jawaban angket mahasiswa.  

Tabel2 Ketelitian Metlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel 2 diatas, berdasarkan jawaban mahasiswa tingkat ketelitian Metlin 

adalah menjawab A: 0,1 mm 41 mahasiswa atau 22%. Menjawab B: 1 mm 107 

mahasiswa atau 56%, menjawab C: 0,5 mm 38 mahasiswa atau 20%. Dan menjawab D: 

1,5 mm 4 mahasiswa atau 2%. Jumlah keseluruhan jawaban salah mahasiswa adalah 

sebanyak 83 mahasiswa atau 44%. Jawaban benar sebanyak 107 mahasiswa atau 56%. 

Deskripsi ketelitian neraca ohaus berdasarkan jawaban angket mahasiswa. 

Tabel 3.  Ketelitian Neraca Ohaus 

 

 
 

Dari tabel 3 diatas, berdasarkan jawaban mahasiswa tingkat ketelitian Neraca 

Ohaus, adalah menjawab A: 0,05 gram 39 mahasiswa atau 21%. Menjawab B: 0,5 gram 

34 mahasiswa atau 18%, menjawab C: 0,1 gram 104 mahasiswa atau 55%. Dan 

menjawab D: 1 gram 13 mahasiswa atau 7%. Jumlah keseluruhan jawaban salah 

mahasiswa adalah sebanyak 151 mahasiswa atau 79%. Jawaban benar sebanyak 39 

mahasiswa atau 21%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskripsi alat laboratorium yang berfungsi untuk mengukur volume benda 

berdasarkan jawaban angket mahasiswa. 

Mahasiswa %

A 0,05 gram 39 21%

B 0,5 gram 34 18%

C 0,1 gram 104 55%

D 1 gram 13 7%

190 100%

8.Tingkat ketelitian Neraca OHAUS, adalah:

Pilihan jawaban

Jumlah

Mahasiswa %

A 0,1 mm 41 22%

B 1 mm 107 56%

C 0,5 mm 38 20%

D 1,5 mm 4 2%

190 100%

5.Berapakah tingkat ketelitian Metlin:

Pilihan jawaban

Jumlah
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Tabel4. Alat laboratorium untuk mengukur volume 

 
 

Dari tabel 4 diatas berdasarkan jawaban mahasiswa alat laboratorium yang 

berfungsi untuk mengukur volume benda tak beraturan dan benda cair adalah menjawab 

A: Gelas ukur 157 mahasiswa atau 83%. Menjawab B: Tabung reaksi 3 (tiga) 

mahasiswa atau 2%, menjawab C: Erlemeyer 21 mahasiswa atau 11%. Dan menjawab 

D: Gelas piala 9 (sembilan) mahasiswa atau 5%. Jumlah keseluruhan jawaban salah 

mahasiswa adalah sebanyak 181 mahasiswa atau 95%. Jumlah jawaban benar 

mahasiswa sebanyak 9 (sembilan) mahasiswa atau 5%. 

 

Deskripsi skala minimal termometer batang berdasarkan jawaban angket 

mahasiswa. 

Tabel 5. Skala minimal termometer batang 

 
 

Dari tabel 5 diatas berdasarkan jawaban mahasiswa berapa skala minimal dari 

Termometer batang adalah menjawab A: dibawah 0 
0
C 21 mahasiswa atau 11%. 

Menjawab B: 0 
0
C 66 mahasiswa atau 35%, menjawab C: -10 

0
C 61   mahasiswa atau 

32%. Dan menjawab D: dibawah 0 
0
C s.d -20 

0
C 42 mahasiswaatau 22%. Jumlah 

keseluruhan jawaban salah mahasiswa adalah sebanyak 129 mahasiswa atau 68%. 

Jumlah jawaban benar mahasiswa sebanyak 61 mahasiswa atau 32%. Deskripsi alat 

untuk mengukur gelombang transversal berdasarkan jawaban angket mahasiswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6. Alat mengukur gelombang transversal 

Mahasiswa %

A gelas ukur 157 83%

B Tabung reaksi 3 2%

C Erlemeyer 21 11%

D Gelas piala 9 5%

190 100%

13. Alat laboratorium yang berfungsi untuk mengukur volume benda tak 

beraturan dan benda cair, adalah :

Pilihan jawaban

Jumlah

Mahasiswa %

A Dibawah 0 °C 21 11%

B 0 °C 66 35%

C -10 °C 61 32%

D dibawah 0 °C s.d -20 °C 42 22%

190 100%

19. Berapa skala minimal dari termometer batang:

Pilihan jawaban

Jumlah
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Dari tabel 6 diatas berdasarkan jawaban mahasiswa alat laboratorium yang 

digunakan untuk mengukur gelombang Transversal adalah menjawab A: Tali 29 

mahasiswa atau 15%. Menjawab B: Slingki 94 mahasiswa atau 49%, menjawab C: 

Pulsmeter 55 mahasiswa atau 29%. Dan menjawab D: Tensiometer 12 mahasiswa atau 

6%. Jumlah keseluruhan jawaban salah mahasiswa adalah sebanyak 161 mahasiswa 

atau 85%. Jumlah jawaban benar mahasiswa sebanyak 29 mahasiswa atau 15%. 

Deskripsi alat untuk mengukur gelombang longitudinal berdasarkan jawaban 

angket mahasiswa. 

Tabel 7. Alat mengukur gelombang longitudinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel 7 diatas berdasarkan jawaban mahasiswa Slingki adalah alat ukur 

yang digunakan untuk mengukur menjawab A: Gelombang transversal 105 mahasiswa 

atau 55%. Menjawab B: Gelombang longitudinal 66 mahasiswa atau 35%, menjawab C: 

Detak jantung 7 (tujuh) mahasiswa atau 4%. Dan menjawab D: Kelembaban udara 12 

mahasiswa atau 6%. Jumlah keseluruhan jawaban salah mahasiswa sebanyak 124 

mahasiswa atau 65%. Jumlah jawaban benar mahasiswa sebanyak 66 mahasiswa atau 

35%. 

 

2) Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode pengisian 

angket tentang pengukuran didapatkan data sebagai berikut:  

a. Kesalahan pada alat ukur metline. 

Berdasarkan dari hasil wawancara beberapa mahasiswa terdapat beragam 

jawaban yang salah. Jawaban dari hasil wawancara  menunjukkan kesalahan, 

mahasiswa menjawab  skala minimal pada metlin 0,1 (nol koma satu), 0,1 cm (nol 

koma satu centimeter), 0 cm (nol centimeter). Alat ukur metlin mempunyai 

kemampuan minimal 1 cm (satu milimeter) dan kemampuan maksimal 150 cm 

(seratus lima puluh centimeter). 

 

b. Kesalahan pada Gelas Ukur. 

Mahasiswa %

A Tali 29 15%

B Slingki 94 49%

C Pulsmeter 55 29%

D Tensiometer 12 6%

190 100%Jumlah

14. Alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur gelombang tranversal,adalah:

Pilihan jawaban

Mahasiswa %

A Gelombang tranversal 105 55%

B Gelombang longitudinal 66 35%

C Detak jantung 7 4%

D Kelembaban udara 12 6%

190 100%

16. Slingki adalah alat yang digunakan untuk mengukur:

Pilihan jawaban

Jumlah
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Berdasarkan dari hasil wawancara beberapa mahasiswa terdapat beragam 

jawaban yang salah. Jawaban dari hasil wawancara diatas menunjukkan kesalahan, 

mahasiswa menjawab nama alat adalah tidak tahu tentang alat gelas ukur. 

Kemampuan maksimal gelas ukur  500 ml dan 1000 ml. Kemampuan minimal 

gelas ukur 1 ml, 0 ml dan 0, 01 l. Pada penelitian ini gelas ukur yang digunakan 

mempunyai kemampuan maksimal 100 ml dan kemampuan minimalnya 10 ml. 

c. Angka Penting 

Berdasarkan dari hasil wawancara beberapa mahasiswa terdapat beragam 

jawaban yang salah. Mahasiswa menjawab pengertian angka penting antara lain  

angka yang berada di belakang koma, angka yang membuat pengukuran 

bermaknadan angka yang masih digunakan pada bilangan tertentu. Dari jawaban 

tersebut dapat disimpulkan pengetahuan tentang angka penting masih kurang, 

sehingga dalam menyebutkan jawaban tentang operasi penjumlahan, pengurangan, 

pembagian dan perkalian juga terdapat banyak kesalahan karena dalam angka 

penting mempunyai aturan-aturan dalam operasi-operasi tersebut. 

3) KesalahanSistemik Dalam Penggunaan Alat Ukur 
1. Kegunaan Alat Ukur 

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa menunjukan kesalahan 

sistemik dalam penggunaan alat ukur dalam fungsinya atau kegunaan alat ukur 

dapat dilihat dari temuan hasil uji tes angket dan uji wawancara 

a) Pengukuran Gelombang 

Berdasarkan jawaban mahasiswa alat laboratorium yang digunakan untuk 

mengukur gelombang Transversal adalah menjawab A: Tali 29 mahasiswa atau 

15%. Menjawab B: Slingki 94 mahasiswa atau 49%, menjawab C: Pulsmeter 55 

mahasiswa atau 29%. Dan menjawab D: Tensiometer 12 mahasiswa atau 6%. 

Jumlah keseluruhan jawaban salah mahasiswa adalah sebanyak 161 mahasiswa atau 

85%. Jumlah jawaban benar mahasiswa sebanyak 29 mahasiswa atau 15%. 

Berdasarkan jawaban mahasiswa Slingki adalah alat ukur yang digunakan 

untuk mengukur menjawab A: Gelombang transversal 105 mahasiswa atau 55%. 

Menjawab B: Gelombang longitudinal 66 mahasiswa atau 35%, menjawab C: 

Detak jantung 7 (tujuh) mahasiswa atau 4%. Dan menjawab D: Kelembaban udara 

12 mahasiswa atau 6%. Jumlah keseluruhan jawaban salah mahasiswa sebanyak 

124 mahasiswa atau 65%. Jumlah jawaban benar mahasiswa sebanyak 66 

mahasiswa atau 35%. 

Berdasarkan dari hasil wawancara beberapa mahasiswa terdapat beragam 

jawaban yang salah. Mahasiswa menjawab kegunaan dari tali adalah tidak tau dan 

untuk mengukur panjang benda. Sedangkan jawaban salah pada nama alat (slinki) 

adalah peer dan tidak tau.   

Data tersebut menunjukkan mahasiswa kurang memahami perbedaan 

gelombang transversal dan longitudinal sehingga salah dalam menjawab kegunaan 

alat untuk mengukur gelombang. Gelombang Transversal adalah gelombang yang 

arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya, sehingga tali dapat digunakan 

untuk menunjukkan adanya gelombang transversal. Sedangkan gelombang 

longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah 

getarannya, sedangkan slinki berupa rapatan dan renggangan.  

b) Pengukuran Volume (Gelas piala/beaker glas/gelas kimia) 

Berdasarkan jawaban mahasiswa alat laboratorium yang berfungsi untuk 

mengukur volume benda tak beraturan dan benda cair adalah menjawab A: Gelas 
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ukur 157 mahasiswa atau 83%. Menjawab B: Tabung reaksi 3 (tiga) mahasiswa 

atau 2%, menjawab C: Erlemeyer 21 mahasiswa atau 11%. Dan menjawab D: Gelas 

piala 9 (sembilan) mahasiswa atau 5%. Jumlah keseluruhan jawaban salah 

mahasiswa adalah sebanyak 181 mahasiswa atau 95%. Jumlah jawaban benar 

mahasiswa sebanyak 9 (sembilan) mahasiswa atau 5%. 

Berdasarkan dari hasil wawancara beberapa mahasiswa terdapat beragam 

jawaban yang salah. Mahasiswa menjawab nama alat tersebut adalah gelas ukur. 

Data tersebut menunjukkan mahasiswa sulit membedakan gelas ukur dan gelas 

piala/beaker glas/gelas kimia. Kegunaan dari gelas ukur untuk mengukur volume 

zat cair dengan volume tertentu, sedangkan gelas piala/beaker glas/gelas kimia 

kegunaan untuk mengukur volume baik zat cair, benda padat dan benda padat yang 

tidak beraturan. 

2. Cara Membaca Skala Pada Alat (Tingkat ketelitian, kemampuan maksimal-

minimal alat ukur dan harga satuan) 

Setiap alat ukur memiliki tingkat ketelitian dan kemampuan maksimal-

minimal. Dalam penelitian ini menemukan kesalahan-kesalahan cara membaca alat 

ukur yang dilihat dari pemahaman tingkat ketelitian dan kemampuan maksimal-

minimal alat ukur. 

a) Pengukuran Panjang  

Berdasarkan jawaban mahasiswa tingkat ketelitian jangka sorong adalah 

menjawab A: 0,1 mm 74 mahasiswa atau 39%. Menjawab B: 0,05 mm sebanyak 34 

mahasiswa atau 39%, menjawab C: 0,01 mm 73 mahasiswa atau 38 %. Dan yang 

menjawab D: 0,5 mm 9 (sembilan) mahasiswa atau 5%. Jumlah keseluruhan 

jawaban salah mahasiswa adalah sebanyak 156 mahasiswa atau 82%. Jawaban 

benar sebanyak 34 mahasiswa atau 18%. 

Hasil wawancara menunjukkan kesalahan dalam memahami skala, 

mahasiswa menjawab  skala maksimal pada jangka sorong 12,3 cm (dua belas 

koma tiga centimeter), 10 cm (sepuluh centimeter), 0,1 mm (nol koma milimeter).  

Pada jangka sorong terdiri dari dua skala yaitu skala utama dan skala noneus 

sehingga mempunyai kemampuan maksimal dan minimal pada masing-masing 

skala. Skala utama memiliki kemampuan maksimal 12 cm dan kemampuan 

minimal 0,01 cm. Sedangkan pada skala noneus skala maksimal 1 mm dan skala 

minimal 0, 1 mm.  

Pada hasil wawancara tentang metline mahasiswa menjawab  skala minimal 

pada metlin 0,1 (nol koma satu), 0,1 cm (nol koma satu centimeter), 0 cm (nol 

centimeter). Alat ukur metlin mempunyai kemampuan maksimal 150 cm 

kemampuan minimal 1 cm (satu centimeter). Kesalahan yang  terdapat mahasiswa 

tidak menyebutkan harga satuan dan memperhatikan harga satuan yang terdapat 

pada alat ukur.  
 

PENUTUP 

Kesalahan sistemik adalah kesalahan yang tetap terjadi pada alat ukur maupun 

cara dalam menggunakan alat ukur. Dalam pengukuran menggunakan alat ukur 

tertentu selalu mempunyai ketidakpastian yang disebabkan oleh kesalahan-

kesalahan. Dalam penelitian ini kesalahan-kesalahan yang terjadi antara lain: 

1. Kesalahan sistemik dalam penggunaan alat ukur  

a) Kegunaan alat ukur  
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1) Pengukuran gelombang, mahasiswa kurang memahami perbedaan alat 

ukur gelombang transversal dan longitudinal  

2) Pengukuran volume, mahasiswa belum dapat membedakan gelas ukur 

dan gelas piala/beaker glas/ gelas kimia 

3) Pengukuran suhu, mahasiswa tidak mengetahui alat untuk mengukur 

kelembaban udara yaitu hygrometer 

4) Pengukuran detak jantung (pulsmeter), mahasiswa sulit membedakan 

antara pulsmeter dan tensiometer, karena hal tesebut dianggap bersifat 

umum.  

b) Cara Membaca Skala Pada Alat (Tingkat ketelitian, kemampuan 

maksimal-minimal alat ukur dan harga satuan) 

Pada penelitian ini yang meliputi pengukuran panjang, pengukuran 

massa benda, pengukuran waktu, pengukuran volume dan pengukuran 

suhu, mahasiswa kurang memperhatikan harga satuan pada masing-masing 

alat ukur. Pengukuran pada penelitian ini, karena alat-alat yang digunakan 

mempunyai karakteritik masing-masing mahasiswa kurang memperhatikan 

kemampuan maksimal dan kemampuan minimal dari masing-masing alat 

yang digunakan. 

2. Kesalahan sistemik pada pengguna alat ukur 

Pada pengukuran penelitian ini pengguna/ responden memiliki latar 

belakang pendidikan yang berbeda, mahasiswa yang berasal dari SMA jurusan 

IPA memiliki pengetahuan yang lebih dari pada mahasiswa yang berlatar 

belakang pendidikannya selain dari SMA jurusan IPA.  Pengetahuan tentang 

angka penting masih kurang, sehingga terjadi kesalahan dalam pemahaman 

angka penting karena angka penting dalam pengukuran mempunyai aturan-

aturan.  
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