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KKAATTAA  PPEENNGGAANNTTAARR  

  

Kemajuan teknologi sudah sedemikian pesatnya menyebabkan 

tuntutan tinggi pada dunia usaha dan industri. Tamatan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) semakin dituntut untuk menjadi tenaga kerja 

tingkat menengah yang mempunyai kompetensi memadai. Untuk itu 

metode pemelajaran di SMK harus dikembangkan sedemikian rupa 

sehingga dapat memenuhi dan sesuai dengan kondisi riil di dunia industri.  

Modul ini disusun untuk mendukung kegiatan pemelajaran pada 

Program Keahlian Teknik Gambar Mesin khususnya pada kompetensi 

Mengukur dan menggunakan alat ukur dengan mengacu pada standar 

kompetensi Kurikulum SMK 2004, yang merupakan kurikulum berbasis 

kompetensi. Diharapkan modul  ini dapat menjadi acuan bagi siswa dan 

guru dalam mengembangkan pemelajaran di SMK,  yang hasil akhirnya 

adalah peningkatan kompetensi progam keahlian teknik gambar mesin 

siswa SMK sebagai peningkatan daya saing di dunia industri. 

Disadari sepenuhnya bahwa modul ini masih belum sempurna, 

untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan bagi penyempurnaannya. 

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan modul ini dan semoga modul ini bermanfaat. 

 

 

Yogyakarta, Desember 2004 

Penyusun, 

 

Tim Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Yogyakarta 
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PETA KEDUDUKAN MODUL 

 

A. DIAGRAM PENCAPAIAN KOMPETENSI  

Diagram ini menunjukan tahapan atau tata urutan kompetensi yang 

diajarkan dan dilatihkan kepada peserta didik dalam kurun waktu 

yang dibutuhkan serta kemungkinan multi exit-multi entry yang dapat 

diterapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

M12.3A Mengukur dengan alat ukur mekanik presisi 

M18.1A Menggunakan perkakas tangan 

M2.5C11A Menggunakan alat ukur 

M2.7C10 Melakukan perhitungan - dasar 

M7.24A Mengoperasikan dan mengamati mesin/proses 

M1.2FA 

M1.3FA 

M1.3FA 

M1.4FA 

M12.3A 

M18.1A 

M9.2A 

M2.5C11A 

M7.24A 

M2.7C10 

M7.32A 

M7.28A 

M2.8C10 

M7.5A 

M2.13C5  

M7.15A 

M7.8A 

M7.7A 

M7.6A 

M7.10A 

M7.16A 

M7.11A 

M7.21A 

M7.18A 



 

viii 

M2.8C10 Melakukan perhitungan - lanjut 

M2.13C5 Melakukan perhitungan matematis 

M9.2A Membaca gambar teknik 

M7.28A Mengoperasikan mesin NC/CNC (dasar) 

M7.32A Menggunakan mesin untuk operasi dasar 

M7.5A Bekerja dengan mesin umum 

M7.6A Melakukan Pekerjaan dengan mesin bubut 

M7.7A Melakukan pekerjaan dengan mesin frais 

M7.8A Melakukan pekerjaan dengan mesin gerinda 

M7.15A Mengeset mesin dan program mesin NC/CNC (dasar) 

M7.10A Menggerinda pahat dan ala t potong 

M7.11A Mengefrais (kompleks) 

M7.21A Membubut (kompleks) 

M7.16A Mengeset dan mengedit program mesin NC/CNC 

M7.18A Memprogram mesin NC/CNC (dasar) 

 

B. KEDUDUKAN MODUL 

Untuk mempelajari modul Menggunakan alat ukur ini peserta 

diklat tidak memerlukan prasyarat kompetensi di bawahnya. 
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GGLLOOSSSSAARRIIUUMM  

 

Adjustment : Penyetelan, penyesuaian 

Backlash : Gerakan bebas (dari roda gigi) tanpa pergerakan 

positif 

Chuck : Pencekam, untuk memegang benda pada mesin. 

Deformasi : Perubahan bentuk 

Dial indicator : Jam ukur, alat untuk penyimpangan 

Feeler gauge : Alat untuk mengukur celah 

Fitting : Pengepasan 

Gauge block : Blok ukur, digunakan untuk standar ukuran 

Kalibrasi :  Penyetelan ulang untuk mempertahankan akurasi 

atau untuk menilai kelayakan pakai 

Sine bar : Batang sinus, alat untuk mengukur sudut 

Vernier caliper : Jangka sorong 
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BBAABB  II  
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

 

 

A. DESKRIPSI  

Modul berjudul Mengukur Dengan Alat Ukur ini berisi tentang 

penggunaan berbagai macam alat ukur berskala untuk digunakan 

dalam menentukan dimensi atau variabel. Penggunaan alat ukur 

secara tepat dan benar sangat penting, untuk itu diberikan pula cara 

perawatan dan pemeliharaan dari alat-alat ukur tersebut. Untuk dapat 

menentukan ukuran suatu benda diperlukan ketrampilan 

menggunakan alat ukur dengan baik. 

Modul ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan belajar, yang mencakup: 

Menggunakan alat pengukur celah (feeler gauges), menggunakan 

jangka sorong (vernier calliper), mengukur dengan jam ukur (dial 

indicator), menggunakan batang sinus (sine bar), penyetelan dan 

kalibrasi alat ukur micrometer. 

 
B. PRASYARAT 

Untuk dapat mengikuti kegiatan belajar dalam modul ini Peserta 

Diklat harus sudah menguasai tentang sistem satuan metris, sistem 

desimal dan desimal-desimal tambahan. 

 

C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

1. Petunjuk bagi Peserta Diklat 

Peserta Diklat diharapkan melakukan langkah-langkah belajar 

sebagai berikut: 

a. Pelajari secara baik dan cermati uraian teori yang disampaikan 

dalam kegiatan belajar, bilamana merasa kurang dapat mencari 

referensi lain atau bertanya kepada guru pembimbing. 
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b. Jawab pertanyaan tes formatif yang ada kemudian konsultasikan 

dengan guru pembimbing bilamana telah menguasai maka bisa 

dilanjutkan ke tahapan kegiatan belajar praktek sesuai dengan 

perintah pada lembar kerja. 

c. Melakukan kerja praktek mulai dari persiapan hingga selesainya 

proses pengelasan kemudian melaporkan hasil praktek untuk 

mendapatkan penilaian dari guru pembimbing . 

d. Setelah Peserta Diklat mampu menguasai proses pemelajaran dan 

memenuhi kriteria kelulusan maka Peserta Diklat berhak mengikuti 

tes sertifikasi pada bidang keahlian ini. 

 
2. Petunjuk bagi Guru 

a. Membantu Peserta Diklat dalam merencanakan proses belajar. 

b. Membimbing Peserta Diklat melalui tugas-tugas pelatihan yang 

dijelaskan dalam tahap belajar. 

c. Membantu Peserta Diklat dalam memahami konsep dan praktik 

baru dan menjawab semua pertanyaan Peserta Diklat mengenai 

proses belajar. 

d. Membantu Peserta Diklat untuk menentukan dan mengakses 

sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar. 

e. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok bila diperlukan. 

f. Merencanakan seorang ahli/pendamping guru dari tempat kerja 

untuk membantu jika diperlukan. 

g. Merencanakan proses penilaian dan menyiapkan perangkatnya. 

h. Melaksanakan penilaian. 

i. Menjelaskan kepada Peserta Diklat tentang sikap pengetahuan dan 

ketrampilan dari suatu kompetensi, yang perlu dibenahi dan 

merundingkan rencana pemelajaran selanjutnya. 

j. Mencatat pencapaian kemajuan Peserta Diklat. 
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D. TUJUAN AKHIR 

1. Peserta Diklat mampu menggunakan berbagai macam alat ukur 

yang digunakan dalam dunia industri dan dapat memilih alat ukur 

yang tepat sesuai dengan jenis kerja. 

2. Peserta Diklat terampil dalam membaca alat ukur berskala. 

3. Peserta Diklat mampu merawat dan melakukan kalibrasi alat ukur. 
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E. KOMPETENSI 

KOMPETENSI       :   Mengukur dengan menggunakan alat ukur 
KODE                  :   M2.5C11A 
DURASI PEMELAJARAN :   80 Jam @ 45 menit  
 

MATERI POKOK PEMELAJARAN SUB 
KOMPETENSI 

KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 
SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

1. Menggunakan 
bermacam-macam 
alat ukur berskala 
untuk mengukur/ 
menentukan 
dimensi atau 
variabel 

 

? Menyeleksi alat atau 
perlengkapan agar 
mencapai hasil yang 
dibutuhkan. 

? Digunakan teknik 
pengukuran yang 
sesuai dan benar. 

? Mengukur dengan 
benar sampai ke skala 
paling kecil pada alat 
ukur. 

 

? Pekerjaan dapat 
dilakukan secara 
mandiri atau sebagai 
bagian dari kerja 
kelompok. Pekerjaan 
dilakukan di lapangan, 
bengkel, pos kerja. 
Unit ini mencakup 
ketrampilan mengukur 
yang memerlukan 
penggunaan langsung 
alat ukur dan mungkin 
menggunakan berbagai 
macam skala pada alat 
ukur. Sebagai contoh 
dapat dimasukkan 
pengukuran dengan 
menggunakan nonius, 
alat pengukur celah 

? Menyeleksi 
beberapa part 
dengan toleransi 
yang teliti. 

 
 

? Memahami alat-alat 
ukur yang digunakan 
pada industri logam 
yang meliputi: jenis-
jenis alat ukur serta 
fungsinya, cara dan 
sifat-sifat 
pengukuran, 
keakurasian/ketelitian 
serta range 
(jangkauan) dari alat 
ukur, dan lain-lain. 
? Memahami teknik-

teknik pengukuran 
untuk setiap alat ukur 
yang digunakan. 

 

? Melatih memilih/ 
menyeleksi alat-alat 
ukur yang 
dibutuhkan dalam 
suatu proses 
manufaktur dengan 
menganalisa 
gambar-gambar 
kerja yang ada di 
area produksi. 
? Melaksanakan 

teknik-teknik 
pengukuran 
? Menerapkan teknik-

teknik pengukuran 
pada macam-
macam part yang 
ada di workshop/ 
area produksi. 
? Melaksanakan 

pengecekan hasil- 
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MATERI POKOK PEMELAJARAN SUB 
KOMPETENSI 

KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 
SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

 
 
 
 

 (feeler gauges), 
micrometer, indikator 
penunjuk (dial 
indicator), 
thermometer, dan alat-
alat ukur berskala 
semacamnya. 
Pengukuran  yang 
dilakukan bisa ter-
masuk: panjang, luas 
bidang datar, sudut, 
lengkung, jarak 
ruangan atau setiap 
ukuran yang dapat 
dibaca secara analog 
digital atau alat ukur 
lain yang berskala. 

  hasil pengukuran 
kepada supervisor 
atau instruktur di 
lapangan 

2. Memelihara alat-alat 
ukur berskala 

? Memeriksa dan 
melakukan penyetelan 
rutin terhadap alat-alat 
misalnya “menyetel ke 
titik nol”. 

? Semua pengukuran 
dilakukan sesuai 
prosedur operasi 
standar. Penyetelan 
alat ukur dilakukan 
melalui sarana 
eksternal, termasuk 

? Mengenali label 
kalibrasi pada alat 
ukur yang ada di 
area produksi/ 
workshop. 

 

? Memahami sifat dan 
pentingnya 
pemeliharaan alat-
alat ukur. 
? Memahami kondisi 

lingkungan  
(temperatur, ke- 
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MATERI POKOK PEMELAJARAN SUB 
KOMPETENSI 

KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 
SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

  penyetelan nol dan 
linear. Untuk 
penggunaan  
langsung alat ukur  
pembanding atau alat 
ukur dasar lihat unit 
12.1A  (Penggunaan 
peralatan 
pembandingan 
dan/atau alat ukur 
dasar). 

 kelembaban dan 
sebagainya) yang 
dapat mem-  
pengaruh fungsi kerja 
dan hasil   
pengukuran. 
? Memahami cara 

penyetelan macam-
macam alat ukur. 
? Memahami dan 

mengenal secara 
langsung alat-alat 
dan perlengkapan 
yang digunakan 
dalam menyetel alat 
ukur. 
? Memahami 

pengertian kalibrasi 
pada alat ukur. 
? Memahami prosedur 

kalibrasi alat ukur. 
 

? Melaksanakan 
latihan dalam 
perawatan/ 
pemeliharaan alat-
alat ukur . 
? Menerapkan cara 

penyetelan macam-
macam alat ukur. 
? Melaksanakan 

latihan penyetelan 
terhadap macam-
macam alat ukur 
termasuk penyetelan 
nol. 
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F. CEK KEMAMPUAN 

 

Isilah cek list (?  ) pada tabel di bawah ini dengan benar, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan  untuk mengetahui 

kemampuan awal yang telah anda miliki.  

Saya dapat melakukan 
pekerjaan ini dengan 

kompeten Sub Kompetensi Pernyataan 

Ya Tidak 

Bila jawaban ”Ya” 
Kerjakan 

Mengetahui fungsi feeler gauge dan 

mampu menggunakan feeler gauge 

untuk melakukan pengukuran 

  

Tes Formatif 1 

Menggunakan 

bermacam-macam 

alat ukur berskala 

untuk mengukur/ 

menentukan dimensi 

atau variabel 

 

Mengetahui fungsi jangka sorong dan 

bagian-bagiannya dan mampu 

menggunakan jangka sorong untuk 

melakukan pengukuran 

 

 

  

Tes Formatif 2 
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Saya dapat melakukan 
pekerjaan ini dengan 

kompeten 
Sub Kompetensi Pernyataan 

Ya Tidak 

Bila jawaban ”Ya” 
Kerjakan 

Mengetahui fungsi jam ukur (dial 

indicator) dan mampu menggunakan 

feeler gauge untuk melakukan 

pengukuran teliti pada mesin. 

  

Tes Formatif 3 

 

Mengetahui fungsi batang sinus (sine 

bar)  dan mampu menggunakannya 

untuk menentukan sudut atau 

kemiringan. 

  

Tes Formatif 4 

Memelihara alat-alat 

ukur berskala 

Mampu menyetel dan       mengkalibasi 

alat ukur 

  
Tes Formatif 5 
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BBAABB  IIII  
PPEEMMEELLAAJJAARRAANN  

  
 

A. RENCANA BELAJAR PESERTA DIKLAT 

Rencana belajar peserta diklat dapat ditabelkan dalam format berikut : 

Jenis kegiatan Tanggal Waktu Tempat 
belajar 

Alasan 
perubahan 

Tanda 
tangan 

guru 
Menggunakan alat 
pengukur celah 
(feeler gauges) 

     

Menggunakan 
jangka sorong 

     

Menggunakan jam 
ukur (dial 
indicator) 

     

Menggunakan 
batang sinus (sine 
bar)  

     

Penyetelan dan 
kalibrasi alat ukur 
micrometer 
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B. KEGIATAN BELAJAR 

 

1. Kegiatan Belajar 1 

 Menggunakan Alat Pengukur Celah (feeler gauges) 

 

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 1 

1) Peserta Diklat mengetahui fungsi feeler gauge.  

2) Mampu mengukur celah-celah antara permukaan. 

 

b. Uraian materi 1 

 Kaliper celah adalah alat ukur yang biasa digunakan untuk 

memeriksa jarak-jarak yang kecil atau ukuran celah-celah diantara dua 

permukaan. Karena daerah antara permukaan ini sangat sempit maka 

diperlukan alat ukur tak berskala yang dapat digunakan untuk 

menentukan ukuran tersebut.  

 Alat ini dipakai secara luas dalam  bidang pemesinan, fitting dan 

otomotif. Contoh penggunaannya adalah untuk menyetel pisau mesin 

frais atau memeriksa kelonggaran katup pada mesin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       (a)      (b) 

 Gambar 1. a) Kaliper celah dan b) contoh penggunaan 
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 Kaliper celah dibuat dari baja yang lentur dan berkualitas tinggi. 

Tiap set terdiri dari 10 buah kaliper atau lebih, dijepit pada penjepit 

baja dengan pena yang berfungsi sebagai gantungan pada saat kaliper 

itu digunakan. Sebuah Kaliper celah yang berisi 10 kaliper masing-

masing kalipernya mempunyai ukuran yang tertera pada tiap-tiap 

kaliper, dimulai dari ukuran 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 

0,60; 0,70; dan 0,80 milimeter. Ada juga kaliper celah dengan ukuran 

dalam inch. Ukuran terkecil dari kaliper celah adalah sekaligus 

menunjukkan tingkat ketelitian yang dapat dicapai dari alat ukur 

tersebut. Sehingga kaliper celah dengan ukuran kaliper terkecil 0,05 

mm akan mempunyai ketelitian 0,05 mm. Kaliper-kaliper ini 

mempunyai panjang tiap kaliper kira-kira 100 mm dengan bentuk 

ujung yang bulat atau ada juga yang tirus pada sisi lebarnya. 

 

 

 

      

 

 

 

 

    

   (a)          (b) 

Gambar 2. a) Kaliper dengan ujung bulat    b) ujung tirus pada sisi lebarnya 

Pengukuran celah dilakukan dengan memasukkan salah satu kaliper 

yang sesuai dengan celah yang di ukur. Jangan coba untuk 

memaksakan kaliper yang tidak sesuai atau terlalu sesak karena bisa 

menyebabkan kaliper bengkok dan mungkin akan terjadi perubahan 
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bentuk yang tetap. Apabila kaliper terlalu tebal bisa dipilih kaliper lain 

dengan ukuran di bawahnya. Ketelitian pengukuran dapat diperoleh 

dengan menggabungkan beberapa kaliper. Apabila sebuah kaliper 

dapat masuk dengan longgar, coba ditambahkan dengan kaliper yang 

dengan ukuran terkecil. Kaliper-kaliper tersebut dapat ditambahkan 

sehingga didapatkan ukuran yang pas. Sehingga ukuran celah adalah 

jumlah dari ukuran kaliper yang dapat masuk dengan pas tersebut. 

 

c. Rangkuman  1 

 Untuk mengukur jarak-jarak yang kecil atau celah antara dua 

permukaan digunakan alat ukur celah feeler gauges.  Alat ini biasanya 

terdiri dari kaliper berjumlah sepuluh atau lebih. Ukuran kaliper terkecil 

menunjukkan tingkat ketelitian dari kaliper celah tersebut. Keakuratan 

hasil pengukuran biasanya merupakan hasil gabungan dari beberapa 

ukuran kaliper dijadikan satu. Kaliper celah banyak digunakan pada 

pemesinan, pengepasan dan otomotif. 

 

d. Tugas 1 

1. Amatilah kaliper celah yang ada di bengkel/ laboratorium anda! 

2. Ada berapa jumlah kalipernya? Sebutkan masing-masing ukurannya! 

3. Berapa tingkat ketelitian kaliper celah tersebut (dengan melihat 

ukuran kaliper terkecil) ? 

4. Digunakan untuk apa kaliper celah tersebut? Bila kurang jelas bisa 

ditanyakan kepada guru anda 

 

e. Tes Formatif 1 

1. Sebutkan fungsi dari kaliper celah! 

2. Berapa tingkat ketelitian kaliper celah dengan ukuran mulai dari 

0,05 sampai 0,80 mm ? 
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3. Mengapa kaliper celah tidak boleh dimasukkan secara paksa ? 

4. Bagaimana mengukur celah yang memiliki ukuran 0,45 mm dengan 

kaliper yang masing-masing mempunyai ukuran 0,05; 0,10; 0,15; 

0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; dan 0,80 mm ? 

 

f. Kunci jawaban formatif 1 

1. Fungsi kaliper celah adalah untuk mengukur jarak-jarak yang kecil 

atau dimensi suatu celah yang sempit. 

2. 0,05 mm (ukuran kaliper terkecil menunjukkan tingkat 

ketelitiannya). 

3. Karena dapat menyebabkan kaliper tersebut bengkok atau berubah 

bentuk secara permanen. 

4. Kaliper dengan ukuran 0,40 mm akan masuk dalam celah dengan 

mudah dan masih ada sedikit celah. Masukkan kaliber dengan 

ukuran terkecil, 0,05 mm sehingga apabila ukuran celah tepat 0,45 

mm,  ukuran ini akan merupakan penjumlahan dari ukuran kaliper 

dimana 0,40 + 0,05  mm = 0,45 mm 

 

g. Lembar kerja 1 
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Alat dan Bahan : 

1. Kaliper celah berisi 10 buah kaliper 

2. Komponen uji dengan 6 buah baut dan masing-masing telah di 

ditentukan dengan celah yang berbeda 

3. Kain pembersih 

4. Pelumas 

 

Keamanan dan keselamatan 

1. Sebelum digunakan, bersihkan celah yang akan diukur dan usap 

kalipernya menggunakan kain sampai bersih.  

2. Periksa keadaan kaliper dari kerusakan dan pastikan ukuran yang 

tertera terlihat dengan jelas. 

3. Apabila akan mengukur langsung pada mesin, pastikan mesin 

dalam keadaan mati. 

4. Jangan memaksa kaliper masuk diantara celah karena bisa 

menyebabkan bengkok dan bentuknya berubah secara tetap. 

Gunakan kaliper yang kira-kira dapat masuk dengan mudah. 

5. Jika kaliper terlalu tebal, gunakan kaliper lain yang lebih kecil. 

6. Setelah selesai digunakan, bersihkan Kaliper dengan kain bersih 

dan lumasi dengan oli, kemudian simpan kembali pada tempat 

yang bersih dan aman. 

 

Langkah Kerja 

1. Persiapkan alat-alat dan bahan yang akan digunakan untuk 

mengukur celah. 

2. Pilihlah kaliber celah yang sesuai. 

3. Ukurlah masing-masing celah dari keenam baut tersebut sesuai 

dengan petunjuk pengukuran yang telah anda pelajari, dan tulislah 

pada tabel dalam lembar hasil pengukuran. 
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4. Kumpulkan hasil pengukuran anda dan mintalah instruktur untuk 

memeriksa hasil pengukuran tersebut. 

 

 Tabel Hasil Pengukuran 

Instruktur 
No. Hasil pengukuran 

Go No Go 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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2. Kegiatan Belajar 2 

Menggunakan Jangka Sorong (vernier calliper) 

 

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran  2 

  Kegiatan Belajar ini bertujuan agar Peserta Diklat menggunakan 

jangka sorong untuk pengukuran, dengan cara yang tepat dan sikap 

yang benar. Peserta Diklat diharapkan terampil dalam membaca hasil 

pengukuran dengan jangka sorong.  

 

b. Uraian Materi 2 

Jangka Sorong (vernier calliper)  merupakan alat ukur linear yang 

mempunyai ketelitian cukup tinggi untuk mengukur panjang bagian 

luar, panjang bagian dalam, maupun kedalaman ukuran dari suatu 

benda. Jangka sorong type M terdiri dari 2 model yaitu type M1, tanpa 

pengisian teliti (fine feeding device ), dan type M2 dengan alat 

pengisian teliti yang meluncur. Gambar 1 adalah salah satu jangka 

sorong type M1 . 

 

 

 

 

 

 

 

  

 a. Permukaan pengukur dalam f. Ulir penyetelan halus 

 b. Baut pengunci final g. Skala Utama (main scale) 

 c. Baut pengunci kasar h. Skala Vernier (vernier scale) 

 d. Pengukur kedalaman (depth probe) i. Permukaan pengukur luar  

 e. Batang pengukur utama (main beam) j. Muka pengukur step 

a 

b c 
e 

d 

g 
h 

i 

j 

f 

Gambar 3. Jangka sorong type M1 
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Konstruksi jangka sorong tipe standar dijelaskan seperti di atas. 

Rahang pengukur dalam (a) akan sesuai pada lubang dan digunakan 

untuk mengukur dimensi dalam. Rahang pengunci luar (i) akan 

mencekam pada bagian luar dari suatu benda, digunakan untuk 

mengukur dimensi luar. Batang pengukur kedalaman (d) digunakan 

untuk menentukan ukuran kedalaman dari bagian benda yang 

dilakukan dengan menempelkan ujung batang  pengukur utama pada 

permukaan lubang, sedangkan ujung batang pengukur kedalaman 

menempel pada dasar lubang. Batang pengukur kedalaman hanya 

dilengkapi pada jangka sorong dengan daerah pengukuran sampai 

dengan 300 mm. Jangka sorong dengan daerah pengukuran 600 mm 

dan 1000 mm tidak dilengkapi dengan batang pengukur kedalaman. 

Bagian alat pengukuran dalam letaknya terpisah dengan bagian alat 

pengukur luar.  

Ketika but pengunci (b) dan (c) kendur, rahang bagian bawah akan 

bergerak bebas. Kedua baut ini baru dikencangkan setelah dilakukan 

pengukuran pada benda. Baut pengunci final digunakan untuk 

mengunci rahang bagian bawah yang setelah dilakukan pengukuran, 

sehingga jangka sorong dapat dilepas dari benda yang diukur dan 

dapat dilihat hasilnya tanpa ukurannya berubah akibat pelepasan 

tersebut. Ulir penyetelan halus (f) digunakan untuk mengunci rahang 

secara presisi sehingga didapatkan hasil pengukuran dengan akurasi 

yang lebih tinggi. 

Tingkat ketelitian dari jangka sorong tergantung pada banyaknya 

pembagian pada skala vernier-nya. Pembagian ini umumnya sebanyak 

10,50 atau 100 skala. Pembagian 10 skala akan menghasilkan 0,1 cm 

dibagi 10 = 0,01 cm. Sehingga jangka sorong itu akan memiliki tingkat 

ketelitian 0,01 cm. 
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Cara membaca ukuran pada jangka sorong terdiri dari dua langkah, 

yaitu membaca skala utama dan membaca skala vernier. Angka pada 

skala utama yang digunakan adalah yang terletak di sebelah kiri angka 

0 (nol) pada skala vernier. Pada  gambar 4, skala utama menunjukkan 

angka 3,1 cm. Pembacaan skala vernier dilakukan dengan menentukan 

garis pada skala vernier yang paling tepat berimpit segaris dengan 

garis pada skala utama. Angka pada garis tersebut menunjukkan nilai 

pada skala vernier. Pada gambar 4, garis yang berimpit dengan skala 

utama adalah garis ke empat, yang menandakan nilai 0,4 mm atau 

0,04 cm. Hasil pengukuran total adalah penjumlahan skala utama dan 

skala vernier. Ukuran benda pada gambar 4 adalah 3,1 + 0,04 cm = 

3,14 cm.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pembacaan ukuran pada skala utama dan skala vernier 

Skala vernier dengan pembacaan 0,05 mm dengan metode 

graduasi 19 mm dibagi menjadi 20 bagian yang sama hanya terdapat 

pada jangka sorong yang mempunyai batas pengukuran sampai 300 

mm saja. 

Nilai pada skala utama 

Garis ke empat ini berimpit 
segaris dengan skala utama 
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Jangka sorong standar Mitutoyo type M1 dikatakan juga type SD 

karena adanya perbedaan bentuk sebagai berikut : bagian alat 

pengukuran dalam terletak paling ujung/ tepi dari batang skala utama 

sehingga sisi tepi batang ukur utama dan sisi tepi dari peluncur berada 

pada  satu bidang yang sama pada pembacaan nol. Karena bentuk 

desain yang demikian, jangka sorong Mitutoyo type SD dapat dipakai 

untuk melakukan pengukuran tingkat, disamping pengukuran luar, 

dalam dan kedalaman. 

 

 

 

 

 

a. pengukuran dimensi dalam  b. pengukuran dimensi luar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Pengukuran kedalaman  d. Pengukuran tingkat 

Gambar 5. Beberapa pengukuran dengan jangka sorong 

c. Rangkuman  2 

Jangka sorong merupakan alat ukur berskala yang banyak 

digunakan dan cukup teliti dengan akurasi yang dapat mencapai 0,002 
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cm. Jangka sorong yang banyak digunakan adalah tipe M1 dan 

mempunyai tingkat ketelitian 0,01 cm. Beberapa kegunaan dari jangka 

sorong ini adalah untuk menentukan dimensi luar, misalnya diameter 

luar dari suatu poros; mengukur dimensi dalam, misalnya diameter 

dalam dari suatu pipa; mengukur kedalaman, misalnya kedalaman dari 

lubang alur pasak; dan untuk pengukuran tingkat. Ketelitian dari 

jangka sorong ditentukan oleh pembagian garis skala vernier-nya.  

 

d. Tugas 2 

1. Amatilah jangka sorong yang ada di bengkel/laboratorium anda! 

2. Cermati masing-masing bagian jangka sorong tersebut dan 

cobalah untuk mengerti fungsi-fungsinya! 

3. Berapa tingkat ketelitian jangka sorong tersebut? 

4. Digunakan untuk apa jangka sorong tersebut? Bila kurang jelas 

bisa ditanyakan kepada guru anda. 

 

e. Tes Formatif 2 

1. Sebutkan jenis pengukuran apa saja yang dapat dilakukan 

menggunakan jangka sorong! 

2. Berapa tingkat ketelitian jangka sorong dengan pembagian skala 

vernier sebanyak 20 skala? 

3. Sebutkan bagian-bagian dari jangka sorong berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

a 
b c 

e 

d 

g 
h 

i 

j 

f 
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4. Bagian mana dari gambar jangka sorong di atas yang digunakan 

untuk: 

a. Mengukur panjang benda/ diameter luar poros 

b. Mengukur diameter dalam benda 

c. Mengukur kedalaman lubang 

d. mengukur tingkat 

5. Sebutkan masing-masing ukuran dari gambar berikut sesuai aturan 

membaca skala pada jangka sorong! 

 

a.  

 

 

 

b.  

 

 

 

c.  

 

 

 

 

d.  
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f. Kunci jawaban formatif 2 

1. Mengukur panjang, pengukuran luar, pengukuran dalam, mengukur 

kedalaman suatu benda dan pengukuran tingkat. 

2. Tingkat ketelitian jangka sorong dengan pembagian skala vernier 

sebanyak 20 skala = 1/20= 0,05 mm = 0,005 cm 

3. a) Permukaan pengukur dalam  

b) Baut pengunci final (final locking screw) 

 c) Baut pengunci kasar (coarse locking screw) 

 d) Pengukur kedalaman (depth probe)  

 e) Batang pengukur utama (main beam) 

 f) Ulir penyetelan halus (fine adjustment screw) 

 g) Skala Utama (main scale) 

 h) Skala Vernier (vernier scale) 

 i) Permukaan pengukur luar  

 j) Muka pengukur step 

4. a. Bagian i   b. Bagian a 

c. Bagian d   d. Bagian j dan a 

5. a. Skala Utama : 1.6 Skala Vernier: 0.06 

    Ukuran Total: Skala utama + skala vernier: 1.06 mm 

 b. Skala Utama : 3.0 Skala Vernier: 0.02 

    Ukuran Total: Skala utama + skala vernier: 3.02 mm 

 c. Skala Utama : 2.1 Skala Vernier: 0.00 

    Ukuran Total: Skala utama + skala vernier: 2.10 mm 

 d. Skala Utama : 1.1 Skala Vernier: 0.08 

    Ukuran Total: Skala utama + skala vernier: 1.08 mm 
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g. Lembar kerja 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat dan Bahan : 

1. Jangka sorong (vernier calliper) 

2. Blok ukur(gauge block)  

3. Benda kerja  

4. Kain pembersih 

Keamanan dan keselamatan 

1. Sebelum dan sesudah praktek alat – alat ukur dan benda kerja 

serta perlengkapannya harus dijaga tetap bersih dari debu dan 

kotoran dengan sehelai kain bersih yang halus atau chamois. 

2. Periksa keadaan jangka sorong dari kerusakan dan pastikan skala 

dan ukuran yang tertera harus terlihat dengan jelas. 

3. Apabila mengukur langsung pada mesin, pastikan mesin dalam 

keadaan mati. 

4. Hindari benturan keras, jangan gunakan jangka sorong sebagai 

palu. 

A B 

N 

F 

I 

C 

D G 

M 

H E 
K 

L 

J 

O 
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5. Peliharalah baik-baik ujung rahang pengukur dalam dan jangan 

digunakan untuk penggores atau untuk jangka. 

 

Langkah Kerja  

1. Siapkan alat ukur dan benda kerja. 

2. Ukur bagian – bagian  benda kerja pada lokasi yang telah di 

tentukan dalam gambar. 

3. Catatlah setiap hasil pengukuran ke dalam tabel. 

4. Kumpulkan hasil pengukuran anda dan mintalah instruktur untuk 

memeriksa hasil pengukuran tersebut. 

 

Tabel Hasil Pengukuran 

Pengamatan 
No Lokasi 

I II 
Rata-rata 

1 A    

2 B    

3 C    

4 D    

5 E    

6 F    

7 G    

8 H    

9 I    

10 J    

11 K    

12 L    

13 M    

14 N    

15 O    
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3. Kegiatan Belajar 3 

Mengukur Dengan Jam Ukur (dial indicator) 

 

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 3 

1. Peserta Diklat mampu memeriksa jam ukur untuk pembacaan yang 

benar 

2. Peserta Diklat mampu membaca skala pada jam ukur yang berbeda-

beda  

3. Peserta Diklat mampu menyetel jam ukur 

 

b. Uraian Materi 3 

 Jam ukur merupakan alat pembanding yang banyak digunakan di 

industri pemesinan maupun pada bagian pengukuran. Penggunaan jam 

ukur adalah antara lain untuk mengetes penyimpangan-penyimpangan 

yang kecil pada bidang datar, bulat atau permukaan lengkung. 

Misalnya untuk memeriksa kesejajaran permukaan-permukaan, 

menyetel kesentrisan benda kerja pada pencekam mesin bubut, 

memeriksa penyimpangan eksentris, memeriksa kebulatan diameter 

poros, menyetel plat siku, memeriksa penyimpangan putaran beberapa 

bantalan seperti pada poros engkol mesin mobil, memeriksa 

penyimpangan aksial dari drum roda mobil, dan lain-lain.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Dial Indicator 
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 Prinsip kerja jam ukur secara mekanis, dimana gerak linier sensor 

diubah menjadi gerak rotasi oleh jarum penunjuk pada piringan 

dengan perantaraan  batang bergigi dan susunan roda gigi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.  Mekanisme jam ukur dan bagian bagiannya 

 Pegas koil berfungsi sebagai penekan batang bergigi hingga sensor 

selalu menekan ke bawah. Sedangkan pegas spiral berfungsi sebagai 

penekan sistem transmisi roda gigi sehingga permukaan gigi yang 

berpasangan selalu menekan pada sisi yang sama untuk kedua arah 

putaran  (untuk menghindari backlash) yang mungkin terjadi karena 

profil gigi yang tidak sempurna atau sudah aus. Jam ukur juga 

dilengkapi dengan jewel untuk mengurangi gesekan pada dudukan 

poros roda gigi. 

 Ketelitian dan kecermatan jam ukur berbeda – beda ada yang 

kecermatannya 0,01 ;  0,02 ;  0,005 dan kapasitas ukurnya juga 

berbeda – beda , misalnya : 20, 10, 5, 2, 1 mm . Untuk jam ukur 

dengan kapasitas besar, terdapat jam kecil dalam piringan yang besar 

dimana satu putaran jarum besar sama dengan tanda satu angka jam 

kecil. Pada  piringan terdapat skala  yang dilengkapi dengan tanda 

Pegas spiral 

Gigi pinion 

Roda gigi 

Roda gigi 2 

Pegas 
pembalik 

jewel 

baut 

bantalan 

 
Mur baut 

baut 

jewel 

dudukan 

sensor 
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batas atas dan tanda batas bawah. Piringan skala dapat diputar untuk 

kalibrasi posisi nol. 

 

c. Rangkuman  3 

 Jam ukur (dial indicator) merupakan alat ukur berskala yang 

banyak digunakan dalam industri pemesinan untuk mengetes 

penyimpangan-penyimpangan yang cukup kecil pada bidang datar, 

bulat atau permukaan lengkung. Jam ukur mempunyai ketelitian 

mencapai 0,01 mm bahkan ada pula yang sampai 0,005 mm dengan 

kapasitas yang berbeda-beda. 

 

d. Tugas 3 

1. Amatilah jam ukur yang ada di bengkel anda! 

2. Cermati masing-masing bagian jam ukur tersebut dan cobalah 

untuk mengerti fungsi-fungsinya! 

3. Berapa tingkat ketelitian jam ukur tersebut? 

4. Digunakan untuk apa jam ukur tersebut? Bila kurang jelas dapat  

ditanyakan kepada guru anda. 

 

e. Tes Formatif 3 

1. Sebutkan beberapa kegunaan dari jam ukur yang digunakan pada 

mesin bubut! 

2. Bagaimana cara membuat Nol jam ukur? 

3. Jelaskan cara kerja jam ukur dengan menunjukkan bagian-

bagiannya! 

 

f. Kunci jawaban formatif 3 

1. - Untuk mengukur kelurusan poros 

- Untuk menyetel kesentrisan benda kerja pada pencekam (chuck) 
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- Untuk memeriksa penyimpangan eksentris  

- Untuk memeriksa kebulatan diameter poros 

2. Dengan memutar piringan skala sesuai dengan jarum penunjuk 

3. Nilai penyimpangan yang ada sewaktu dilakukan pengukuran akan 

menggeser sensor jam ukur dan menggerakkan batang bergigi. 

Gerakan secara linier ini diubah menjadi gerak rotasi oleh jarum 

penunjuk pada piringan dengan perantaraan  batang bergigi dan 

susunan roda gigi. Roda gigi disusun dengan rasio tertentu 

sehingga menghasilkan putaran dari jarum penunjuk yang 

menunjukkan hasil pengukuran dalam tingkat ketelitian sesuai 

dengan jenis dan tipe dari jam ukur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supaya sensor selalu menekan ke bawah ditempatkan pegas koil/ 

pegas pembalik. Pegas spiral digunakan untuk menekan sistem 

transmisi roda gigi sehingga permukaan gigi yang berpasangan selalu 

menekan pada sisi yang sama untuk kedua arah putaran  untuk 

menghindari backlash atau kelonggaran pertautan roda gigi. Jewel 

digunakan untuk mengurangi gesekan pada dudukan poros roda gigi. 

 

 

Pegas spiral 

Gigi pinion 

Roda gigi 

Roda gigi 
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g. Lembar kerja  

 

 

 

 

 

 

Alat dan Bahan : 

1. Jangka sorong 

2. Meja pengukur kelurusan dengan senter  

3. Benda kerja 

4. Mistar 

5. Spidol/ pensil, 

6. Jam ukur (dial Indicator) 

7. Alat pembersih. 

 

Keamanan dan keselamatan 

1. Sebelum dan sesudah praktek alat – alat ukur dan benda kerja 

serta perlengkapannya harus dijaga tetap bersih dari debu dan 

kotoran dengan sehelai kain bersih yang halus atau chamois. 

2. Periksa keadaan jam ukur dari kerusakan dan pastikan skala dan 

ukuran yang tertera harus terlihat dengan jelas. 

3. Apabila mengukur langsung pada mesin, pastikan mesin dalam 

keadaan mati. 

 

Langkah Kerja 

1. Persiapkan peralatan yang diperlukan. 

2. Letakkan benda kerja pada senter. 

II 

III 

IV 

I 

0      1       2       3 … dst 
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3. Ukur perbedaan tinggi antara ujung poros yang satu ke ujung 

lainnya dengan menggunakan jam ukur (pada posisi I , II, III, dan 

IV) 

4. Cek kelurusan poros  (benda ukur) dengan jam ukur. 

5. Cermati apabila jam ukur digerakkan ke kiri atau ke kanan, jika 

skala jam ukur tidak bergerak , maka poros dalam keadaan lurus. 

6. Catat hasil pengukuran dalam tabel. 

 

Tabel Hasil Pengukuran 

Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I           

II           

III           

IV           

Rata-rata           
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4. Kegiatan Belajar 4 

Mengukur Sudut Menggunakan Batang Sinus (sine bar)  

 

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran  4 

1. Peserta Diklat mampu menggunakan batang sinus untuk mengecek 

sudut dengan cara yang benar. 

2. Peserta Diklat mampu mengukur besarnya sudut benda kerja 

dengan menggunakan batang sinus. 

3. Peserta Diklat mampu membaca skala ukur dengan benar 

4. Peserta Diklat mampu menyusun blok ukur dengan benar 

 

b. Uraian materi 4 

Batang sinus berupa suatu batang dengan dua buah rol yang 

diletakkan pada kedua ujung sisi bawah. Kedua rol mempunyai 

diameter dan kesilindrisan dengan toleransi yang cukup sempit ( 0,003 

mm ) dan dipasangkan pada batang dengan ukuran jarak antar pusat 

rol tertentu ( 100, 200, 250, 300 mm).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Sine Bar dan blok ukur 

Secara teoritis penggunaan batang sinus sangatlah mudah. Prinsip 

dasarnya adalah dengan meletakkan batang sinus dan menempelkan 
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pada sisi penahannya. Sebelumnya benda ukur diukur terlebih dahulu 

dengan busur, lalu akan didapatkan tinggi h pendekatan dengan rumus   

  h = sin ?  . L 

Selanjutnya h yang didapat digunakan untuk mengganjal batang 

sinus dengan menggunakan blok ukur. Lalu dilakukan pemeriksaan 

kesejajaran permukaan benda kerja dengan meja rata, untuk 

mengetahuinya dengan menggunakan jam ukur. Dan apabila jam 

berubah , maka akan timbul penyimpangan dari jam ukur sebesar d 

(positif/negatif). Jika sudah didapat harga penyimpangannya Y (positif 

/ negatif) , maka tinggi h sebenarnya dapat diukur dengan menambah 

atau mengurangi h pendekatan, dari h sebenarnya akan didapat sudut  

?  sebenarnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Perhitungan Sine Bar  

I
L

dY ??  

dimana : 

Y = penyimpangan ( + , - ) 

D = Harga yang ditunjukkan oleh jam ukur ( + , - ) 

L = Panjang antara senter rol 

l = Jarak pergeseran jam ukur 

? ?
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h sebenarnya = h pendekatan +-Y 

Apabila pada h sebenarnya jarum jam ukur dijalankan sepanjang l 

tidak bergerak maka perhitungannya sudah tepat. Lalu didapat sudut 

dengan jalan mensubstitusikan ke rumus di atas. 

 

c. Rangkuman  4 

Batang sinus (sine bar) merupakan alat ukur presisi yang digunakan 

untuk mengukur sudut/kemiringan suatu benda atau permukaan. 

Penggunaan batang sinus memanfaatkan perhitungan trigonometri. 

 
d. Tugas 4 

1. Amatilah batang sinus yang ada di bengkel/laboratorium anda! 

2. Terdiri dari komponen apa saja batang sinus tersebut? 

3. Berapa tingkat ketelitian batang sinus tersebut? 

4. Digunakan untuk apa batang sinus tersebut? Bila kurang jelas 

dapat  ditanyakan kepada guru anda. 

 
e. Tes Formatif 4 

1. Sebutkan fungsi batang sinus! 

2. Jelaskan cara mengukur dengan batang sinus! 

 

f. Kunci jawaban formatif 4 

1. Batang sinus (sine bar) biasanya digunakan untuk menghitung 

sudut dari benda kerja atau kemiringan suatu permukaan. 

2. Batang sinus diletakkan pada sisi penahannya. Tinggi benda diukur 

dahulu dengan tinggi pendekatan = h = sin ?  . L 

Selanjutnya digunakan blok ukur setinggi h. Kemudian periksa  

kesejajaran permukaan benda kerja dengan meja rata. Apabila jam 

ukur berubah, timbul penyimpangan dari jam ukur sebesar d. Jika 

sudah didapat harga penyimpangannya Y, maka tinggi h sebenarnya 
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dapat diukur dengan menambah atau mengurangi h pendekatan, dari 

h sebenarnya akan didapat sudut  ?  sebenarnya.  

I
L

dY ??  

 

g. Lembar kerja  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 h dicari dengan rumus pendekatan : 

h = 
l

X.L
 

 

 

Cara mencari besar sudut sama dengan  

= h sebenarnya 
jarak rol 

 
Alat dan Bahan : 

1. Batang sinus  ( sine bar ) 

2. Blok ukur (gauge block ) 

3. Jam ukur ( Dial indicator )  

4. Benda kerja  

5. Meja rata 

6. alat pembersih 

x 
l 

?  

?  
?

L h 
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Keamanan dan keselamatan  

 Berhati-hatilah pada waktu mengecek sudut benda ukur yang relatif 

besar, sehingga letak sudut benda ukur tersebut di atas batang sinus. 

 

Langkah Kerja 

1.  Persiapkan semua peralatan yang diperlukan 

2. Letakkan benda kerja di atas batang sinus. 

3. Ambil beberapa blok ukur dan letakkan di bawah salah satu rol ( rol 

angkat ) dari batang sinus. 

4. Ukur kedataran benda kerja tersebut dengan menggunakan jam 

ukur dari kiri ke kanan atau sebaliknya. 

5. Bila jarum jam bergerak ke kiri atau ke kanan, aturlah kembali 

susunan blok ukurnya sedemikian rupa, sehingga posisi permukaan 

benda kerja benar-benar datar (menurut anggapan anda). 

6. Hitunglah sudut benda kerja yang diatur tersebut dengan 

memperhatikan tinggi blok ukur. 

 

Tabel Hasil Pengukuran 

 ?  ?  ?  

x    

h    

l    

L 200 mm 200 mm 200 mm 

Hasil 

Perhitungan 
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5. Kegiatan Belajar 5 

 Penyetelan dan Kalibrasi Alat Ukur Micrometer 

 
a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 5 

1. Peserta Diklat dapat menggunakan micrometer luar dengan cara 

yang tepat dan benar.  

2. Peserta Diklat  terampil dalam penyesuaian (adjustment)  

micrometer luar.  

3. Peserta Diklat mampu merawat micrometer dengan baik 

 
b. Uraian Materi 5 

Micrometer adalah alat ukur linier yang mempunyai ketelitian/ 

kecermatan yang tinggi, lebih presisi daripada jangka sorong.  

Komponen terpenting dari micrometer adalah ulir utama. Dengan 

memutar silinder putar satu kali putaran, maka poros ukur akan 

bergerak secara linier sepanjang satu kisar sesuai dengan kisar dari 

ulir utama (umumnya memiliki kisar 0,5 mm). Pada micrometer 

umumnya jarak gerak dari poros ukurannya dibuat sampai 25 mm, 

yang bertujuan untuk membatasi kesalahan kumulatif kisar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.  Micrometer dan bagian-bagiannya 
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 Cara membaca micrometer (metris) adalah sebagai berikut. Tiap 

garis diatas garis indeks pada sleeve melambangkan 1 mm. Tiap garis 

di bawah garis indeks melambangkan pembagian tiap 0,5 mm. Pada 

thimble terdapat 50 garis dan setiap garis melambangkan 0,01 mm. 

Sebagai contoh pada gambar berikut, pembacaan ukuran adalah 8,90 

mm. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Pembacaan micrometer 

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan 

micrometer adalah : 

1. Permukaan benda ukur dan mulut ukur harus dibersihkan lebih 

dahulu dari kotoran yang mengganjal. 

2. Sebelum dipakai kedudukan nol dari micrometer harus diperiksa. 

3. Masukan benda ukur ke mulut ukur dengan perlahan - lahan. 

Perhatikan cara pemegangannya pada gambar 10. 

8 garis diatas garis indeks       = 8   x 1       =  8      mm 
1 garis dibawah garis indeks    = 1   x  0,5   =  0,5    mm 
40 garis  pada thimble       = 40 x 0.01   = 0,40  mm 

                      ------------------- + 
                         = 8,90  mm 

Setiap garis menandakan 
pembagian 0,5 mm 

Setiap garis menandakan pembagian 
0,01 mm 
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4. Pada saat mengukur penekanannya jangan terlalu keras , karena 

dapat menyebabkan kesalahan ukur akibat adanya deformasi dari 

benda ukur/ dari alat ukurnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Contoh  pemakaian Micrometer 

Akurasi dari micrometer sangat tergantung pada perawatan dan 

penggunaannya. Operator yang baik akan menyimpan micrometer 

pada tempat yang bebas dari debu atau kontak dengan beram. 

Micrometer hendaknya tidak disimpan pada laci atau pada kotak 

bersamaan dan bertumpuk dengan alat lain yang lebih berat. 

Micrometer juga perlu dilumasi dengan oli yang mempunyai grade 

untuk mencegah dari karat dan korosi.  

Keakuratan micrometer harus dicek secara berkala. Untuk 

mengetahui akurasi dari micrometer dapat dilihat dari posisi garis nol 

pada thimble dan garis indeks horizontal pada barrel. Ini dillakukan 

dengan memutar thimble sehingga spindle merapat pada anvil. Jika 

garis nol pada thimble segaris dengan garis index horizontal dari 

barrel, dapat disimpulkan micrometer tersebut akurat. Apabila garis 

nol dengan garis index horizontal tidak terletak segaris, maka 

micrometer tersebut memerlukan penyetelan (adjustment).  
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Kalibrasi micrometer dapat dilakukan dengan menggunakan gage 

block dan dengan pengamatan secara optik menggunakan optical flat 

dengan sinar monokromatis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. a) Gage block untuk kalibrasi b) Optical flat 

Supaya didapatkan hasil pengukuran yang tepat, benda yang 

diukur harus berada pada suhu kamar. Apabila benda kerja yang akan 

diukur dalam keadaan panas karena proses pemesinan atau perlakuan 

panas, harus ditunggu hingga temperaturnya turun sampai pada suhu 

kamar. 

Apabila micrometer tidak sedang digunakan, spindle dan anvil  

hendaknya tidak dibiarkan dalam keadaan kontak. Apabila kedua 

ujung ini dalam keadaan kontak maka dapat mengakibatkan 

timbulnya karat pada masing ujungnya. 

 

c. Rangkuman  5 

 Micrometer merupakan alat ukur berskala yang presisi dengan 

ketelitian mencapai 0,01 mm. Berbeda dengan jangka sorong, 

micrometer biasanya digunakan untuk menentukan ukuran benda-

benda yang lebih kecil dengan jarak ukur umumnya kurang dari 25 

mm dan memerlukan ketelitian yang tinggi.  
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 Karena micrometer dibutuhkan untuk akurasi pengukuran yang 

tinggi maka diperlukan penggunaan, penanganan dan perawatan yang 

baik.  Untuk memelihara keakurasian micrometer, secara berkala 

diperlukan penyetelan dan kalibrasi untuk menentukan kelayakan 

penggunaannya. 

 

d. Tugas 5 

1. Amatilah micrometer luar  yang ada di bengkel anda! 

2. Cermati masing-masing bagian micrometer ukur tersebut dan 

cobalah untuk mengerti fungsi-fungsinya! 

3. Berapa tingkat ketelitian micrometer tersebut? 

4. Digunakan untuk apa micrometer tersebut? Bila kurang jelas bisa 

ditanyakan kepada guru anda. 

 

e. Tes Formatif 5 

1. Jelaskan bagaimana cara menyetel posisi titik nol micrometer luar! 

2. Sebutkan bagian-bagian dari micrometer luar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sebutkan beberapa cara pemakaian dan pemeliharaan micrometer 

yang baik! 
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f. Kunci jawaban formatif 5 

1. Dengan membuat garis indeks pada sleeve segaris dengan garis nol 

pada thimble. 

2. a) Anvil   b) Spindle   c) Lock nut (mur pengunci) 

d) Sleeve  e) Barrel Spring f) Adjusting nut 

g) Ratchet spring h) Ratchet plunger i) Ratchet stop 

j) Ratchet screw k) Ratchet body l) Spindle nut 

m) Thimble  n) Frame 

3. - Membersihkan permukaan benda ukur dan mulut ukur dari    

kotoran yang mengganjal. 

- Selalu memeriksa kedudukan  posisi nol sebelum pemakaian 

- Hati-hati dalam menempatkan benda ukur pada mulut ukur 

- Menyimpan pada tempat yang bebas debu dan tidak dicampur 

dengan alat lain yang lebih berat dan antara anvil dengan spindle 

tidak dalam keadaan kontak. 

- Melumasi dengan pelumas yang ringan. 

 

g. Lembar kerja 5 
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Alat dan Bahan : 

1. Micrometer luar (outside micrometer) 

2. C-spanner 

3. blok ukur 

4. Meja rata 

5. Optical flat 

6. Lampu monokromatis 

7. Kain pembersih 

 

Keamanan dan keselamatan 

1. Sebelum dan sesudah praktek alat – alat ukur dan benda kerja 

serta perlengkapannya harus dijaga tetap bersih dari debu dan 

kotoran dengan sehelai kain bersih yang halus atau chamois. 

2. Periksa keadaan micrometer dari kerusakan dan pastikan skala dan 

ukuran yang tertera terlihat dengan jelas. 

 

Langkah Kerja 

a. Adjustment 

1. Siapkan micrometer luar dan alat C-spanner untuk menyetel 

kelonggaran pada ulir spindle. 

2. Geser mundur thimble seperti dalam gambar lembar kerja diatas. 

3. Masukkan C-Spanner dalam lubang atau slot mur penyetel 

(adjusting nut). 

4. Putar adjusting nut berlawanan arah jarum jam sampai 

kelonggaran diantara ulir dapat dihilangkan. Setelah disetel, spindle 

akan berputar dengan bebas ketika ratchet stop  atau friction 

thimble diputar. 

5. Untuk menyetel akurasi dari micrometer, bersihkan permukaan 

ukur dan periksa dari segala kerusakan. 
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6. Tutup permukaan ukur dengan hati-hati dengan memutar ratchet 

stop. 

7. Masukkan C-Spanner  ke dalam alur atau lubang dari sleeve. 

8. Putar sleeve dengan hati-hati sampai garis indeks pada sleeve 

segaris dengan garis nol pada thimble. 

9. Cek kembali akurasi dari micrometer dengan membuka micrometer 

dan kemudian menutupnya dengan memutar ratchet stop atau 

friction thimble.  

 

b. Kalibrasi 

1. Bersihkan alat – alat ukur yang digunakan (micrometer, blok ukur, 

pemegang micrometer). 

2. Standarkan terlebih dahulu pada posisi nol, untuk micrometer yang 

akan dikalibrasi. 

3. Ukur kerataan muka ukur sensor micrometer dengan optical flat 

dan sinar monokromatis seperti gambar di bawah. 

4. Cek micrometer dengan blok ukur pada ukuran yang sesuai dengan 

tabel. 

5. Catatlah setiap penyimpangan yang terjadi dalam tabel. 

 

Tabel hasil pengamatan 

DATA KALIBRASI MICROMETER  

Pengamatan 
NO 

Ukuran 
blok 
ukur 

Merek/Type/ 
Seri I II III Rata-

rata 
1 0     

2 1     

3 1,25     

4 1,5     

5 2 

 

 

 

 

     



 

 44 

DATA KALIBRASI MICROMETER  

Pengamatan 
NO 

Ukuran 
blok 
ukur 

Merek/Type/ 
Seri I II III Rata-

rata 
6 3     

7 5     

8 10     

9 15     

10 20     

11 25 

 

 

    

 

 

Grafik 

 

 

 

 

Grafik Kalibrasi Mikrometer
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Pengukuran benda kerja : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel hasil pengamatan 

PENGAMATAN 
No Lokasi 

I II III IV Rata-rata 

1 A      

2 B      

3 C      

4 D      

5 E      

6 F      

7 G      

 

Suhu ruang :               

Kelembaban : 

 C  E 

 A 

 B 
 D 

 G 

 F 
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BBAABB  IIIIII  
LEMBAR EVALUASI 

 

 

A. PERTANYAAN 

1.  Sebutkan alat-alat ukur berskala yang anda ketahui dan 

bandingkan masing-masing alat ukur tersebut!  

2.  Sebutkan fungsi feeler gauge dan contoh penggunaannya! 

3.  Sebutkan fungsi jangka sorong dan cara penggunaannya! 

4. Bagaimana cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur 

kedalaman? 

5. Apakah fungsi jam ukur? Berikan contohnya! 

6. Bagaimana cara menghitung sudut menggunakan batang sinus? 

7. Bagaimana cara merawat micrometer dengan benar?  

8. Bagaimana menjaga micrometer agar tetap akurat? 

 

B. KUNCI JAWABAN  

1. Jangka sorong, jam ukur dan micrometer. Jangka sorong 

digunakan untuk pengukuran dengan ketelitian mencapai 0,01 cm. 

Terdiri dari skala utama dan skala vernier. Darerah pengukuran 

ditentukan oleh panjang batang pengukur utama. Jam ukur 

digunakan untuk mengetes penyimpangan-penyimpangan yang 

kecil pada bidang datar, bulat atau permukaan lengkung. Jam ukur 

mempunyai kecermatan 0,01 bahkan dapat mencapai  0,005 mm. 

Micrometer digunakan untuk pengukuran presisi, lebih teliti 

dibandingkan dengan jangka sorong. Namun jarak daerah 

pengukuran lebih pendek, umumnya 25 mm yang merupakan jarak 

anvil dengan ujung spindle. 

2. Kaliper celah (feeler gauge) digunakan untuk memeriksa jarak-jarak 

yang kecil atau ukuran celah-celah diantara dua permukaan. 
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Contohnya adalah pengukuran untuk menyetel pisau mesin frais 

atau memeriksa kelonggaran katup pada mesin. 

3. Jangka sorong digunakan untuk beberapa pengukuran benda, 

seperti pengukuran luar, pengukuran dalam, pengukuran 

kedalaman dan pengukuran tingkat. Cara membaca ukuran pada 

jangka sorong adalah dengan menjumlahkan skala utama dan skala 

vernier. Angka pada skala utama di sebelah kiri angka 0 (nol) skala 

vernier menandakan ukuran 1 mm tiap garis skala. Sedangkan 

angka pada skala vernier dibaca menurut garis yang berimpit 

dengan garis skala utama, yang menandakan ukuran 0,01 mm tiap 

garis skala.  

4. Dengan menggunakan pengukur kedalaman (depth probe). Batang 

pengukur dimasukkan sampai menyentuh dasar lubang, jangka 

sorong tegak lurus permukaan lubang.  

5. Jam ukur merupakan alat pembanding untuk mengetes 

penyimpangan-penyimpangan yang kecil pada bidang datar, bulat 

atau permukaan lengkung. Misalnya untuk memeriksa kesejajaran 

permukaan-permukaan, menyetel kesentrisan benda kerja pada 

pencekam mesin bubut, memeriksa penyimpangan eksentris, 

memeriksa kebulatan diameter poros, menyetel plat siku, 

memeriksa penyimpangan putaran beberapa bantalan seperti pada 

poros engkol mesin mobil, memeriksa penyimpangan aksial dari 

drum roda mobil, dan lain-lain.  

6. Sebelumnya benda ukur diukur terlebih dahulu dengan busur, lalu 

akan didapatkan tinggi h pendekatan dengan rumus   h = sin ?  . L 

Selanjutnya h yang didapat digunakan untuk mengganjal batang 

sinus dengan menggunakan blok ukur. Lalu dilakukan pemeriksaan 

kesejajaran permukaan benda kerja dengan meja rata, untuk 

mengetahuinya dengan menggunakan jam ukur. Dan apabila jam 
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berubah , maka akan timbul penyimpangan dari jam ukur sebesar d 

(positif/negatif). Jika sudah didapat harga penyimpangannya Y 

(positif /negatif) , maka tinggi h sebenarnya dapat diukur dengan 

menambah atau mengurangi h pendekatan, dari h sebenarnya akan 

didapat sudut  ?  sebenarnya.  

I
L

dY ??  

dimana: 

Y = penyimpangan (+,-) 

D = Harga yang ditunjukkan oleh jam ukur (+,-) 

L = Panjang antara senter rol 

l = Jarak pergeseran jam ukur 

h sebenarnya = h pendekatan +/- Y 

Apabila pada h sebenarnya jarum jam ukur dijalankan sepanjang 

l tidak bergerak maka perhitungannya sudah tepat. Lalu didapat 

sudut dengan jalan mensubstitusikan ke rumus di atas. 

7. Cara merawat micrometer antara lain:  

- Menyimpan pada tempat yang bebas debu dan kotoran lain. 

- Dipisahkan dengan alat lain yang lebih berat  

- Antara anvil dengan spindle tidak disimpan dalam keadaan 

kontak. 

- Melumasi dengan pelumas yang ringan. 

8. Supaya micrometer tetap akurat perlu dilakukan adjusting secara 

berkala dan dengan kalibrasi menggunakan gage block. 
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C. KRITERIA KELULUSAN 

Aspek 
Skor 
(1-10) 

Bobot Nilai Keterangan 

Langkah kerja  4  

Ketepatan kerja dan ketelitian  4  

Ketepatan waktu  2  

Nilai Akhir  

Syarat lulus nilai 
minimal 70 dan 
dan skor setiap 
aspek minimal 7 

 

Kategori kelulusan: 

70 – 79 : Memenuhi kriteria mininal. Dapat bekerja dengan bimbingan. 

80 – 89 : Memenuhi kriteria minimal. Dapat bekerja tanpa bimbingan. 

90 – 100 : Di atas kriteria minimal. Dapat bekerja tanpa bimbingan. 
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BBAABB  IIVV  
PPEENNUUTTUUPP  

  
 

Peserta diklat yang telah mencapai syarat kelulusan minimal dapat 

melanjutkan ke modul selanjutnya (lihat peta modul). Sebaliknya apabila 

peserta diklat dinyatakan tidak lulus, maka perserta diklat harus 

mengulang modul ini dan tidak diperkenankan untuk mengambil modul 

selanjutnya. 

Jika peserta telah menempuh 20 modul yang berhubungan dengan 

teknik pemesinan, maka peserta diklat berhak memperoleh sertifikat 

kompetensi teknik pemesinan. 
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