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ABSTRAK 

 

Listiyanto. 2013. Penerapan Kerucut Anti-Gravitasi untuk Mengetahui Tingkat 

Pemahaman Mahasiswa Fisika terhadap Konsep Mekanika. Skripsi, Jurusan 

Fisika, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Sulhadi, M.Si. 

Pembimbing II: Dr. Suharto Linuwih, M.Si. 

Kata kunci: Kerucut Anti-gravitasi, Kualitas Pemahaman, Konsepsi Alternatif.  

 

Mekanika merupakan dasar fisika. Mahasiswa dituntut untuk memiliki 

pemahaman yang baik terkait mekanika sesuai dengan konsep mekanika yang ada. 

Perlu dilakukan pengukuran terkait kualitas pemahaman mahasiswa mengenai 

konsep mekanika. Pengukuran tersebut membutuhkan perangkat yang relevan 

sehingga hasil pengukurannya dapat mencerminkan pemahaman mahasiswa 

mengenai mekanika. Kerucut Anti-gravitasi merupakan perangkat yang relevan 

untuk mengukur pemahaman mengenai mekanika. Penelitian ini dilakukan di 

jurusan Fisika FMIPA Unnes dengan sampel mahasiswa fisika angkatan 2010 dan 

2011. 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan penjelasan fisika mengenai 

fenomena kerucut Anti-gravitasi dengan metode geometri yang meliputi: (1) 

penyebab fenomena Kerucut Anti-gravitasi, (2) kemungkinan gerak kerucut serta 

(3) persamaan gerak kerucut. Terdapat beberapa konsepsi alternatif mengenai 

fenomena Kerucut Anti-gravitasi yang muncul baik pada mahasiswa fisika 

angkatan 2010 (28,55%) maupun  angkatan 2011 (43,35%) yang menunjukkan 

pemahaman mekanika yang kurang baik. Konsepsi alternatif tersebut muncul 

akibat adanya beberapa faktor yang dapat dikategorikan sebagai sumber 

pengetahuan dan kemampuan problem solving. Faktor-faktor yang terkait dengan 

sumber pengetahuan meliputi intuisi kehidupan sehari-hari, fragmentasi 

pengetahuan dan kerangka teori spesifik. Terdapat beberapa upaya yang dapat 

digunakan untuk mencegah terjadinya konsepsi alternatif pada pembelajaran 

mekanika lebih lanjut, upaya-upaya tersebut meliputi pembelajaran bermakna, 

pembelajaran berbasis pengalaman, pembelajaran berbasis konteks, pembelajaran 

menggunakan peta konsep serta pembelajaran dengan metode diskusi. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Mekanika merupakan salah satu cabang fisika yang membahas tentang 

gerak. Sampai sekarang para fisikawan masih yakin bahwa mekanika merupakan 

dasar fisika. Keyakinan tersebut timbul karena pokok bahasan mekanika yang 

salah satunya adalah gerak merupakan konsep fisika yang paling mudah diamati. 

Cabang-cabang fisika yang lain dikembangkan dengan berlandaskan mekanika 

sehingga mekanika merupakan konsep pertama yang dipelajari dan harus dikuasai 

oleh para calon fisikawan. 

Mengingat pentingnya mekanika, seluruh jurusan maupun departemen 

fisika yang ada menjadikan mekanika sebagai salah satu mata kuliah wajib yang 

harus ditempuh oleh mahasiswa fisika. Mekanika juga menjadi topik dalam Mata 

Kuliah Fisika Dasar. Mahasiswa dituntut untuk dapat mempunyai pemahaman/ 

konsepsi terkait konsep mekanika secara benar. Benar berarti pemahaman tersebut 

sesuai dengan kebenaran mekanika sebagai suatu ilmu atau kebenaran sesuai 

konsep mekanika yang ada.  

Sehubungan dengan pemahaman mahasiswa fisika mengenai konsep 

mekanika, dalam disertasinya, Linuwih (2011) mengungkapkan bahwa 

pemahaman mahasiswa fisika mengenai materi fisika dasar topik mekanika masih 

mengkhawatirkan. Penelitian tersebut mengukur tingkat koherensi pada 

1 

1 
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pemahaman  mahasiswa fisika mengenai topik mekanika. Menurut penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat koherensi pengetahuan dalam struktur 

pemahaman mahasiswa terkait topik mekanika masih sangat rendah artinya 

mahasiswa baik yang masih baru maupun mahasiswa lama kesulitan untuk 

mengkaitkan berbagai konsep mekanika yang berbeda. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukannya, Kucuk et al.(2005) menunjukkan bahwa masih terdapat 

konsepsi alternatif tentang konsep energi, usaha dan daya pada siswa sekolah 

menengah maupun mahasiswa fisika di Turki.Diperoleh fakta bahwa baik siswa 

maupun mahasiswa kesulitan membedakan konsep energi, usaha dan daya saat 

diberikan persoalan yang erat kaitannya dengan fenomena fisika yang terjadi pada 

kehidupan sehari-hari. 

Erat kaitannya dengan pemahaman atau konsepsi terdapat istilah konsepsi 

ilmiah dan konsepsi alternatif. Konsepsi ilmiah merupakan konsepsi yang sesuai 

dengan konsep yang ada atau dengan kata lain sesuai dengan konsepsi para ahli, 

sedangkan konsepsi alternatif merupakan konsepsi selain konsepsi ilmiah, dengan 

katalain konsepsi alternatif merupakan konsepsi yang dimiliki oleh mahasiswa 

dan konsepsi tersebut berbeda dengan konsepsi para ilmuwan (Wenning, 

2008:11). Dalam hal ini pandangan ilmuwan dapat digunakan sebagai patokan 

yang mewakili kebenaran fisika sebagai suatu konsep. 

Ragam konsepsi ilmiah dan alternatif yang muncul dalam diri seseorang 

mengenai suatu konteks mencerminkan kualitas pemahaman yang dimiliki 

seseorang tersebut mengenai konteks terkait.Kualitas konsepsi yang dimiliki 

seseorang sangat bergantung pada proses pembentukannya. Secara umum 
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konsepsi yang dimiliki seseorang terkait suatu hal/konteks bukan berasal dari 

dalam dirinya namun berasal dari interaksi dirinya dengan dunia di luar dirinya 

(Anni, 2007). Terdapat enam sumber pengetahuan yang mendominasi struktur 

pembentukan konsepsi pada diri seseorang, keenam sumber pengetahuan tersebut 

meliputi (1)intuisi pengetahuan sehari-hari, (2)pembelajaran,(3) pembacaan buku 

teks, (4) pengetahuan sebagai serpihan yang terpisah-pisah,  (5) pengetahuan 

sebagai struktur teoretis dan (6) apresiasi konseptual (Linuwih, 2011:5). 

Pengetahuan dari keenam sumber tersebut diserap sebagai informasi yang 

nantinya akan mengalami koordinasi pengetahuan (proses kognitif) di dalam 

pikiran seseorang. Setelah proses koordinasi pengetahuan, informasi tersebut akan 

disimpan di dalam memori jangka panjang (Solaz-Portoles & Lopes, 2007). 

Informasi yang tersimpan di dalam memori jangka panjang tersebut nantinya akan 

digunakan saat orang tersebut dihadapkan kepada permasalahan dan orang 

tersebut dituntut untuk memecahkan masalah (problem solving).  

Kualitas pemahaman seseorang mengenai suatu hal tidak dapat dideteksi 

secara langsung; kualitas tersebut hanya dapat dideteksi dengan cara melihat 

kualitas solusi dari orang tersebut terhadap permasalahan yang dihadapinya 

sehingga untuk mengukur kualitas pemahaman seseorang mengenai suatu konsep 

diperlukan suatu perangkat yang relevan yang menyediakan permasalahan yang 

menuntut solusi dari seseorang tersebut dan kualitas solusi yang muncul dapat 

mewakili kualitas konsepsi yang dimiliki. 

Sehubungan dengan pengukuran kualitas konsepsi mahasiswa fisika 

mengenai mekanika diperlukan suatu perangkat yang menyediakan permasalahan 
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mekanika yang menuntut solusi yang mampu mewakili pemahaman mahasiswa 

terkait mekanika secara global.Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan untuk 

mengukur kualitas pemahaman mahasiswa terkait mekanika adalah Kerucut Anti-

gravitasi.Kerucut Anti-gravitasi merupakan suatu sistem mekanis yakni terdiri 

dari benda yang berbentuk kerucut ganda kemudian diletakkan di atas suatu rel 

yang miring dan dilepas sehingga bebas bergerak. Fenomena yang membuat 

sistem tersebut menarik adalah kerucut tersebut dapat bergerak menggelinding 

menaiki rel sehingga seolah-olah melawan gravitasi. 

Fenomena Kerucut Anti-gravitasi seolah-olah berlawanan dengan hukum 

fisika yang selama ini dipelajari mahasiswa sehingga memungkinkan munculnya 

konsepsi alternatif pada diri mahasiswa. Penjelasan Fenomena Kerucut Anti-

gravitasijuga melibatkan banyak konsep yang saling terkait. Konsep-konsep 

tersebut meliputi konsep geometri, konsep pusat massa dan konsep gravitasi 

sehingga bahan ajar Kerucut Anti-gravitasi bisa digunakan untuk mengukur 

kualitas pemahaman mahasiswa terkait mekanika. Namun sejauh ini penjelasan 

fisika yang memadai terkait fenomena Kerucut Anti-gravitasi belum ditemukan 

sehingga terlebih dahulu perlu dilakukan analisis terkait fenomena tersebut.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka pada penelitian ini 

dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana analisis fisika terhadap fenomena Kerucut Anti-gravitasi? 

2. Bagaimana kualitas pemahaman mahasiswa terkait fenomena Kerucut Anti-

gravitasi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka  tujuan penelitian ini meliputi: 

1. Menganalisis fenomena Kerucut Anti-gravitasi secara fisika 

2. Mengeksplorasi kualitas pemahaman mahasiswa terkait fenomena Kerucut 

Anti-gravitasi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Skripsi ini memberikan pengalaman kepada penulis tentang bahan ajar 

atau alat praktikum. Selain itu, skripsi ini diharapkan dapat dijadikan referensi 

untuk penelitian selanjutnya, juga sebagai referensi dosen untuk mengadakan 

pembelajaran praktikum mekanika. 

1.5 Penjelasan Istilah 

1.5.1 Pemahaman/Konsepsi 

Pemahamanerat kaitannya dengan konsepsi dan konsep.Konsepsi 

merupakan suatu hasil pemikiran seseorang berdasarkan interaksi struktur 

pengetahuan, ide dan aktivitas penalaran ketika seseorang dihadapkan pada 

persoalan (Linuwih, 2011: 15).Konsep merupakan ide atau pengertian yang 

diabstrakkan dari peristiwa konkret (Sugono, 2008: 748).Dalam hal ini 

pemahaman/konsepsi yang baik merupakan konsepsi yang sesuai dengan konsep 

yang ada. 

1.5.2 Konsepsi Ilmiah dan Konsepsi Alternatif  

Konsepsi ilmiah merupakan konsepsi yang sesuai dengan konsep yang ada 

atau dengan kata lain sesuai dengan konsepsi para ahli, sedangkan konsepsi 
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alternatif merupakan konsepsi yang dimiliki oleh mahasiswa dan konsepsi 

tersebut berbeda dengan konsepsi para ahli (Wenning, 2008). 

1.5.3 Problem Solving 

Problem solvingatau pemecahan masalahmerupakan suatu proses yang 

bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan struktur 

pemahaman yang sudah ada (Mayer & Wittrock, 1996). Proses pemecahan 

masalah menghasilkan solusi  dan kualitas solusi tersebut mencerminkan kualitas 

pemahaman terkait permasalahan tersebut. 

1.5.4 Kerucut Anti-gravitasi 

Kerucut Anti-gravitasi/sistem Kerucut Anti-gravitasi merupakan suatu 

sistem mekanis yakni terdiri dari benda yang berbentuk kerucut ganda kemudian 

diletakkan di atas suatu rel yang miring dan dilepas sehingga bebas bergerak. 

Fenomena Kerucut Anti-gravitasi merupakan gerak naiknya kerucut menaiki 

lintasan yang seolah-olah nampak melawan gravitasi. 

1.5.5 Manifold Diferensiabel 

Manifold merupakan perluasan dari konsep kurva dalam satu dimensi 

ataupunpermukaan dalam dua dimensi (Konsinski,1992).  Manifold diferensiabel 

merupakan objek dalam studi geometri diferensial, cabang geometri yang 

membahas kalkulus pada suatu objek geometris.Manifold diferensiabel 

dibutuhkan untuk menganalisis fenomena Kerucut Anti-gravitasi karena 

disamping merupakan permasalahan fisika, fenomena Kerucut Anti-gravitasi juga 

merupakan permasalahan geometri. Analisis fenomena tersebut dilakukan dengan 
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menganggap bahwa sistem Kerucut Anti-gravitasi (kerucut serta lintasannya) 

merupakan manifold berdimensi dua. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

bagian pendahuluan skripsi, bagian isi skripsi dan bagian akhir skripsi.Bagian 

awal skripsi terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan 

pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, daftar 

isi, daftar tabel dan daftar lampiran. 

Bagian isi skripsi terdiri dari 5 bab yang terdiri dari  Bab 1 Pendahuluan, 

Bab 2 Landasan Teori, Bab 3 Metode Penelitian, Bab 4 Hasil dan Pembahasan, 

serta Bab 5 Kesimpulan dan Saran. Bab 1  berisi tentang Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah serta 

Sistematika Penulisan. Bab 2 berisi tentang teori-teori dan konsep-konsep yang 

mendasari penelitian.Bab 3 membahas aspek-aspek metodologi penelitian 

mencakup desain penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, prosedur 

penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.Bab 4 membahas 

tentang hasil-hasil penelitian dan pembahasannya dengan mengacu pada teori 

sebagaimana dikendalikan oleh Bab 2.Bab  5 berisi simpulan dan rekomendasi 

berdasarkan hasil penelitian. Pada bagian akhir skripsi terdapat daftar pustaka dan 

lampiran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Mengenai Pemahaman 

Dalam proses kehidupannya seseorang dihadapkan dengan berbagai 

permasalahan yang membutuhkan kemampuan untuk memecahkannya. Dalam 

memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut seseorang melakukan kegiatan 

berdasarkan pada hal-hal yang dapat diketahui dan dipikirkan. Apa yang diketahui 

dan dipikirkan oleh seseorang dikatakan sebagai kognisi. Kognisi diawali dari 

penginderaan pada suatu obyek (yang menimbulkan sensasi), kemudian 

berdasarkan penginderaan tersebut terjadi persepsi atau pemaknaan dari apa yang 

diindera.  

Ada dua hal yang mencerminkan aktivitas kognisi seseorang yaitu konteks 

atau situasi yang dihadapi seseorang dan perilaku seseorang tersebut yang 

teramati secara eksternal. Kognisi mengaitkan antara input berupa konteks atau 

situasi, ide, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang yang dipanggil 

maupun yang nantinya disimpan (Linuwih, 2011:15). 

Setelah terjadi aktivitas kognisi yang berupa pemaknaan atau persepsi dari 

berbagai masukan, selanjutnya dilakukan penyimpanan dalam bentuk konsepsi ke 

dalam memori jangka panjang(Solaz-Portoles & Lopes, 2007). Konsepsi dapat 

diartikan sebagai pengertian atau  pemahaman (Sugono, 2008: 748). Linuwih 

(2011) mendefisikan konsepsi sebagai suatu hasil pemikiran seseorang 

8 
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berdasarkan interaksi struktur pengetahuan, ide dan aktivitas penalaran ketika 

seseorang dihadapkan pada persoalan. Dalam penelitian ini pengertian 

pemahaman dan konsepsi dipandang sama. 

2.1.1  Konsep dan Konsepsi 

Istilah yang hampir sama dengan konsepsi namun mempunyai penjelasan 

yang sedikit berbeda yaitu konsep.Konsep merupakan ide atau pengertian yang 

diabstrakkan dari peristiwa konkret (Sugono, 2008: 748). Pada tinjauan fisika 

sebagai suatu struktur ilmu, maka konsep adalah bagian dari struktur ilmu fisika 

yang berupa ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret ataupun 

gambaran mental dari suatu objek, proses atau apapun (yang ada di luar bahasa) 

yang dianggap benar oleh para ahli fisika dan digunakan oleh akal budi untuk 

memahami hal-hal lain (Linuwih,2011:15). 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konsepsi 

adalah gambaran mental atau persepsi seseorang yang bersifat subjektf dan 

individual mengenai suatu hal. Konsepsi juga tidak bersifat universal, artinya 

setiap orang tidak harus memiliki konsepsi yang sama mengenai suatu hal, 

konsepsi juga tidak seluruhnya benar menurut para ahli. Berbeda dengan 

konsepsi, konsep bersifat objektif dan disetujui secara umum oleh para ahli 

sehingga konsep dapat dijadikan sebagai tolok ukur pembenaran mengenai 

sesuatu.Misalnya pada fenomena Kerucut Anti-gravitasi, kerucut dapat menuruni 

bidang miring, diam di atas bidang miring atau menaiki bidang miring. Setelah 

melihat hal tersebut dan ditanya mengapa hal tersebut dapat terjadi mungkin 

mahasiswa Aakan berpikir bahwa penyebabnya adalah bentuk rel dan bentuk 
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kerucut. Mahasiswa B mungkin berpikir bahwa hal tersebut karena massa dan 

ukuran kerucut sudah disesuaikan sehingga hal terebut dapat terjadi. Mahasiswa C 

mungkin berpikir bahwa hal tersebut karena posisi pusat massa; walaupun kerucut 

bergerak menaiki bidang miring, pusat massa kerucut akan turun (bergerak 

menuruni bidang). Pemikiran ketiga mahasiswa yang berbeda-beda tersebut 

merupakan contoh konsepsi dan hal yang benar terkait alasan fenomena Kerucut 

Anti-gravitasi merupakan konsep. 

2.1.2 Konsepsi Ilmiah dan Konsepsi Alternatif 

Terdapat dua jenis konsepsi yang mungkin terbentuk pada seseorang 

terkait suatu hal; konsepsi tersebut terbagi menjadikonsepsi ilmiahdan konsepsi 

alternatif. Konsepsi altenatif merupakan konsepsi yang sesuai dengan konsep 

yang berkembang, sedang konsepsi alternatif/miskonsepsi merupakan konsep 

yang tidak sesuai dengan konsep yang berkembang (Kucuk et al., 2005:22). 

Wenning (2008:11) mendefinisikan konsepsi alternatif sebagai pemahaman yang 

dimiliki mahasiswa yang berbeda dengan pemahaman yang secara umum diterima 

oleh para ilmuwan. Dalam hal ini pandangan ilmuwan dapat dianggap mewakili 

konsep yang ada. 

Ragam konsepsi ilmiah maupun konsepsi alternatif yang muncul dari diri 

seseorang terkait suatu konteks dapat dipakai sebagai pedoman penentuan kualitas 

konsepsi yang dimiliki. Jika yang mendominasi merupakan konsepsi ilmiah maka 

konsepsi yang dimiliki oleh orang tersebut dapat dikatakan baik dan sebaliknya 

jika yang mendominasi adalah konsepsi alternatif maka konsepsi yang dimiliki 

belum dapat dikatakan baik. Berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui kualitas 
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konsepsi dapat dilakukan dengan membandingkan kuantitas konsepsi alternatif 

dan konsepsi ilmiah. 

2.1.3 Faktor-faktor Pembentuk Konsepsi 

Kualitas konsepsi yang dimiliki seseorang sangat bergantung pada proses 

pembentukannya. Konsepsi yang dimiliki seseorang terkait suatu hal/konteks 

bukan berasal dari dalam dirinya namun berasal dari interaksi dirinya dengan 

dunia di luar dirinya (Anni, 2007). Secara umum menurut Linuwih (2011: 33) 

faktor-faktor yang menyebabkan munculnya konsepsi meliputi:intuisi kehidupan 

sehari-hari, pembelajaran, pembacaan buku teks, pengetahuan sebagai serpihan 

yang terpisah-pisah, pengetahuan sebagai struktur teoritis dan apresiasi 

konseptual. Dalam penelitian ini keenam faktor tersebut disebut sebagai sumber 

pengetahuan. Penjelasan masing-masing faktor adalah sebagai berikut:  

 Intuisi Kehidupan Sehari-hari  

Kesulitan siswa dalam memahami konsep fisika dapat disebabkan dari 

konsepsi awal yang berkembang karena akumulasi persepsi sebagai hasil interaksi 

dengan kehidupan sehari-hari. Faktor ini sering diistilahkan dengan 

intuisi(Linuwih, 2011:19).  Kebanyakan mahasiswa dalam memahami fenomena 

fisika lebih terfokus pada pamahaman langsung berdasarkan penginderaan yang 

dilakukan tanpa disertai dengan pemikiran yang mendalam. 

Pada penelitian ini, bila pada saat wawancara, mahasiswa mengemukakan 

suatu pendapat terkait konsepsi alternatif yang diperoleh pada pengalaman sehari-

hari, maka dapat disimpulkan bahwa latar belakang konsepsi alternatif antara lain 

disebabkan karena faktor intuisi kehidupan sehari-hari. 
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 Pembelajaran 

Struktur pengetahuan fisika yang sedang dikembangkan dalam pikiran 

mahasiswa, mengarahkan mereka untuk melupakan atau mengabaikan beberapa 

observasi yang pernah dilakukan (Linuwih, 2011:19). Jadi siswa saat belajar fisika 

cenderung terpaku pada satu konsep bahkan satu kasus khusus dari konsep tanpa 

mencoba mengkaitkannya dengan konsep fisika yang lain, atau pun konsep yang 

sama tapi berbeda tinjauan.  

Pada kegiatan pembelajaran fisika dari sekolah dasar sampai perguruan 

tinggi diharapkan siswa mencapai pemahaman yang mendalam berkaitan dengan 

konsepsi ilmiah tentang fisika. Rangkaian pembelajaran tersebut senantiasa 

mengalami penyempurnaan atau pun perbaikan dari penguasaan konsep siswa 

sebelumnya. Salah satu hal yang diutamakan biasanya berkaitan dengan perbaikan 

atau pun perubahan konsepsi alternatif yang bersarang pada pikiran siswa.  

Pada penelitian ini, bila pada saat wawancara, mahasiswa mengemukakan 

suatu pendapat yang berupa konsepsi alternatif dan mahasiswa mengungkapkan 

bahwa alasan jawaban tersebut diperoleh pada kegiatan pembelajaran yang pernah 

dijalani, maka dapat disimpulkan bahwa latar belakang konsepsi alternatif jenis ini 

disebabkan karena faktor pembelajaran. Misalnya saja mahasiswa mengemukakan 

bahwa apa yang dia pahami adalah hasil dari contoh-contoh soal dan pembahasan, 

atau contoh dari pengajar pada kegiatan pembelajaran masa lalu.  

 Pembacaan Buku Teks 

Kesalahan dalam buku teks yang biasa dibaca mahasiswa, terutama 

berkaitan dengan content materi sangat mempengaruhi pembentukan konsepsi 
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pada diri mahasiswa. Mahasiswa di Indonesia yang biasa menggunakan buku teks 

dari terjemahan juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Dari satu sisi 

terjemahan sulit dipahami oleh mahasiswa terutama mahasiswa baru, di sisi lain 

ternyata ada terjemahan yang memberikan arti yang berbeda dari buku teks yang 

asli. Sebagai contoh dalam buku teks yang berkaitan dengan materi 

termodinamika. Dalam hal pengetikan terjemahan kadang kala terjadi penulisan 

terbalik antara kata reversible dan irreversible, dimana yang pertama berarti 

terbalikkan dan yang kedua tak terbalikkan. Kadang kala pernyataan reversible 

dari buku aslinya justru dalam buku terjemahan dituliskan tak terbalikkan. Dalam 

buku teks Fisika Dasar karangan Tipler, edisi terjemahan, khususnya pada pokok 

bahasan tentang optik kadang-kadang yang harus diartikan “berpenglihatan jauh” 

justru diartikan “rabun jauh”, hal ini menimbulkan makna terbalik dan rancu bila 

dilanjutkan dengan mekanisme penggunaan lensa yang tepat (Linuwih, 2011: 20). 

Bagi mahasiswa yang membaca berbagai buku dengan pendapat berbeda dapat 

saja mengalami konsepsi alternatif. 

Bila pada saat wawancara, mahasiswa mengemukakan suatu pendapat 

yang berupa konsepsi alternatif yang diperoleh pada saat membaca buku teks, 

maka dapat disimpulkan bahwa latar belakang konsepsi alternatif antara lain 

disebabkan karena faktor pembacaan buku teks. Misalnya saja mahasiswa 

mengemukakan bahwa apa yang  dipahaminya merupakan hasil dari membaca 

buku teks, baik dalam bentuk contoh-contoh soal dan pembahasan, atau 

penjelasan konsep dari buku teks tertentu atau bacaaan tertentu.  
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 Pengetahuan sebagai Serpihan  yang Terpisah-pisah 

 Menurut diSessa sebagaimana dikutip oleh Linuwih (2011), konsepsi 

alternatif berasal dari kumpulan sejumlah pengetahuan yang terpisah-pisah, yang 

diperoleh dari pengalaman kehidupan sehari-hari yang relatif awal, sederhana dan 

umum. Pengetahuan itu memberikan dasar berabstraksi lebih lanjut dan bernalar 

yang lebih tinggi tentang proses fisika. diSessa mendefinisikan pengalaman awal 

itu sebagai fenomenologi primitif(p-prims), yang berupa serpihan pengetahuan 

yang tidak memerlukan penjelasan. Sebagai contoh, seseorang tidak mencoba 

menjelaskanmengapasuatu benda akan ‟jatuh ke bawah‟ ketika dilepaskan. 

Seseorang itu hanya berpikir ‟benda akan jatuh‟ bila dilepaskan hal ini dipandang 

sebagai satu kejadian yang diharapkan.  

 Penelitian ini berusaha mencermati latar belakang konsepsi alternatif yang 

dapat terjadi karena faktor fragmentasi. Bila saat wawancara mahasiswa 

memberikan penjelasan tentang suatu konsep dengan dua cara yang berbeda dan 

bertentangan, maka ini menunjukkan adanya faktor fragmentasi pada kognisinya. 

 Pengetahuan sebagai Struktur Teoretis/Kerangka Teori Spesifik 

 Vosniadou sebagaimana dikutip dalam Linuwih (2011)menjelaskan 

konsepsi alternatif dengan berpijak pada dua kategori struktur teoretis, yaitu teori 

fisika dengan kerangka kerja naif (sederhana) dan teori spesifik (tentang fisika). 

Teori kerangka kerja naif berpijak pada persangkaan (presupposition) hakekat dan 

asal usul fenomena fisika yang mulai dibangun di masa kanak-kanak. Dengan kata 

lain teori kerangka kerja naif berpijak pada pemikiran intuisi. 
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 Kerangka teori spesifik pada penelitian ini berhubungan dengan klasifikasi 

berpikir mahasiswa.Penelitian ini berusaha mencermati penjelasan tiap mahasiswa 

pada saat wawancara. Bila saat wawancara mahasiswa mengemukakan penjelasan 

secara teoretis berdasarkan pada konsep (tertentu) sehingga menghasilkan 

konsepsi alternatif, maka dapat disimpulkan bahwa kerangka teori spesifik 

merupakan faktor kognitif penyebab konsepsi alternatif. Bila pijakan teori/asumsi 

awal yang digunakan sudah keliru maka kerangka teori spesifiknya juga keliru 

(teori naif) dan menimbulkan konsepsi alternatif. Di sisi lain, 

interpretasi/penjelasan ini dapat juga berpijak pada kerangka pengetahuan yang 

benar (ilmiah) namun dalam berinterpretasi terjadi pengembangan teori spesifik 

yang tidak sesuai dengan teori ilmiah. Dengan memperhatikan latar belakang 

pijakan, atau memori jangka panjang yang dipanggil dan pengembangan pijakan 

tersebut, dapatlah dikatakan bahwa penggunaan kerangka teori spesifik ini 

mempunyai tingkat kognisi yang lebih tinggi dari latar belakang konsepsi 

alternatif yang lain. 

 Apresiasi Konseptual 

Konsepsi alternatif dapat terjadi karena mahasiswa tidak dapat 

mengembangkan suatu hubungan yang penuh arti dengan konteks baru yang 

diperkenalkan pada kegiatan pembelajaran fisika. Dengan kata lain, mereka tidak 

bisa membedakan antara konteks di mana konsepsi awal mereka dikembangkan 

dan konteks di mana konsep fisika didefinisikan. Saat dihadapkan pada persoalan 

konteks mahasiswa hanya mengandalkan konsepsi tertentu yang dianggap sudah 
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dapat menyelesaikan masalah secara praktis, hal ini dikatakan sebagai apresiasi 

(penghargaan) konseptual. 

 Pada praktik pembelajaran seringkali mahasiswa mengerjakan soal 

dengan urutan diketahui, ditanya dan jawab. Urutan pengerjaan soal semacam ini 

termasuk contoh apresiasi konseptual karena mahasiswa percaya/mengapresiasi 

metode ini untuk digunakan dalam pengerjaan soal. Namun metode semacam ini 

akan menimbulkan kesalahan manakala mahasiswa dihadapkan dengan soal 

pembuktian rumus atau teorema yang menuntut algoritma pengerjaan yang logis. 

Contoh yang lain untuk apresiasi konseptual adalah mahasiswa seringkali 

mengerjakan soal dengan menerapkan rumus ‟sakti‟ yang mereka percaya mampu 

memberikan solusi yang singkat dan benar mengenai suatu konsep fisika. Namun 

penerapan rumus ‟sakti‟ macam ini akan menemui kendala manakala dilakukan 

modifikasi soal yang ada. 

 Penelitian ini berusaha mencermati latar belakang konsepsi alternatif yang 

dapat terjadi karena faktor apresiasi konseptual. Bila saat wawancara mahasiswa 

memberikan penjelasan terkait Kerucut Anti-gravitasi menggunakan penjelasan 

yang sudah biasa digunakan terkait konsep-konsep yang terkait dengan Kerucut 

Anti-gravitasi maka terdeteksi adanya apresiasi konseptual. 

2.2 Tinjauan mengenai Kemampuan Problem Solving 

Pemahaman yang dimiliki oleh seseorang berguna untuk menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh orang tersebut. Mayer & Wittrock 

(1996) mendefinisikan problem solving sebagai ”a cognitive process directed at 

achieving a goal when solution method not obvious to the problem solver”. 
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Dengan kata lain problem solving merupakan suatu proses yang bertujuan untuk 

memecahkan suatu masalah dengan menggunakan pemahaman yang sudah ada. 

Kemampuan problem solving sangat penting bagi diri seseorang karena 

kemampuan ini sangat mendukung proses kehidupan orang tersebut (Solaz-

Portoles & Lopes, 2007). Proses pemecahan masalah akan menghasilkan solusi 

(Taber, 2000; Malone, 2007). Menurut Sugonoet al.(2008:1368) solusi berarti 

penyelesaian; pemecahan; jalan keluar. Kualitas solusi yang diberikan oleh 

seseorang terkait suatu permasalahan  menunjukkan kualitas pemahaman yang 

dimiliki seseorang itu terkait permasalahan tersebut. 

Kaitannya dengan konsepsi seseorang yang muncul dari sumber 

pengetahuan maka proses problem solving sangat berhubungan dengan proses 

kognisi atau koordinasi pengetahuan awal dari sumber pengetahuan. Ketika 

seseorang dihadapkan oleh suatu permasalahan dan seseorang tersebut berusaha 

memecahkannya, pada diri seseorang tersebut terjadi koordinasi pengetahuan 

yaitu proses memilah-milah pengetahuan yang dibutuhkan dari pengetahuan yang 

ada kemudian mengkaitkan pengetahuan-pengetahuan tersebut hingga 

menghasilkan suatu solusi.    

2.2.1 Variabel Kognitif pada Kemampuan Problem Solving 

Terdapat beberapa faktor atau variabel kognitif yang mempengaruhi 

kemampuan pemecahan masalah (problem solving) yang dimiliki seseorang. 

Menurut Solaz-Portoles & Lopes (2007:25), terdapat lima variabel kognitif yang 

mempengaruhi kemampuan problem solving. Kelima variabel tersebut 

meliputi:pengetahuan awal (prior knowledge), kemampuan penalaran formal 
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(formal reasoning ability), memori jangka panjangdanmemori jangka pendek 

(long-term & working memory), dasar pengetahuan (knowledge base) serta 

variabel metakognitif (metacognitive variable) penjelasan masing-masing variabel 

adalah sebagai berikut: 

 Pengetahuan awal (prior knowledge) 

Pengetahuan awal terkait dengan pengetahuan yang sudah dimiliki 

mahasiswa sebelum diadakan pembelajaran. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh 

dari buku teks, pembelajaran maupun pengalaman sehari-hari. Menurut Novak 

sebagaimana yang dikutip oleh Solaz-Portoles & Lopes (2007:25), pengetahuan 

awal memainkan peranan penting dalam proses pembelajaran seseorang. 

Kaitannya dengan pembelajaran mekanika, seorang mahasiswa yang 

belum pernah naik elevator akan kesulitan memahami penjelasan dosen mengenai 

konsep gaya fiktif pada elevator, hal ini menunjukkan bahwa proses problem 

solving bergantung pada faktor pengalaman sehari-hari. Mahasiswa yang pernah 

membaca materi tentang hukum Newton akan lebih mudah memahami penjelasan 

dosen terkait hukum tersebut dari pada mahasiswa yang belum pernah membaca 

materi terkait hukum tersebut; hal ini menunjukkan bahwa proses problem solving 

erat kaitannya dengan pembacaan buku teks.  

 Kemampuan penalaran formal (formal reasoning ability) 

Menurut teori Piaget sebagaimana dikutip dalam Solaz-Portoles & Lopes 

(2007:27) kemampuan penalaran formal sangat mempengaruhi kemampuan 

seseorang dalam memecahkan masalah. Kemampuan penalaran formal merupakan 



19 

 

 

 

kemampuan seseorang untuk memecahkan permasalahan yang sama sekali asing 

dengan mengkaitkan struktur pengetahuan yang sudah ada. 

Kemampuan penalaran formal menunjukkan kualitas yang dimiliki 

seseorang dalam mengkoordinasikan pengetahuan yang dimilikinya dalam 

pemecahan masalah yang dilakukannya. Dalam penelitian ini, jika dalam 

wawancara mahasiswa mengungkapkan bahwa dirinya belum pernah mengenal 

Kerucut Anti-gravitasi sebelumnya maka kualitas jawaban mahasiswa terkait 

permasalahan Kerucut Anti-gravitasi akan mencerminkan kualitas kemampuan 

penalaran formal.  

 Kualitas memori jangka panjang dan jangka pendek (long-term & 

working/ short-term memory quality), 

Menurut teori pemrosesan informasi, memori seseorang berkaitan dengan 

ingatan yang dimiliki orang tersebut. Terdapat dua jenis memori yang dimiliki 

oleh seseorang yakni memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Memori 

jangka panjang (LTM) merupakan memori yang bersifat tak terbatas yang 

berfungsi untuk menyeleksi informasi-informasi yang penting di masa lalu 

sedangkan memori jangka pendek (STM) merupakan suatu tempat dimana 

informasi yang ada di LTM dikaitkan dengan informasi yang berasal dari luar 

(pembelajaran, pengalaman dan pembacaan buku) yang menghasilkan informasi-

informasi baru atau dengan kata lain STM merupakan suatu tempat dimana 

informasi baru berinteraksi dengan informasi lama/yang sudah ada. 

Kualitas LTM dan STM ini erat kaitannya dengan daya ingat yang dimiliki 

oleh seseorang sehingga sangat mempengaruhi kemampuan problem solving. 
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Seseorang yang mempunyai daya ingat yang bagus akan lebih mudah 

menyelesaikan permasalahan yang pernah dijumpainya dibandingkan dengan 

seseorang yang daya ingatnya kurang. Pada penelitian ini, jika mahasiswa 

mengungkapkan bahwa pernah mengenal dan mempelajari Kerucut Anti-gravitasi 

sebelumnya maka kualitas jawaban yang muncul dari mahasiswa tersebut 

mencerminkan kualitas LTM dan STM yang dimilikinya.  

 Kualitas dasar pengetahuan (knowledge base quality), 

Steven & Palacio-Cayetano sebagaimana dikutip dalam Solaz-Portoles & 

Lopes (2007:28) mendefinisikan knowledge base sebagai ”the knowledge needed 

to solve problems in complex domain is composed of many principles, examples, 

technical details, generalizations, heuristics and other pieces of relevant 

informations” atau dengan kata lain dasar pengetahuan terkait dengan kemampuan 

seseorang untuk memecahkan permasalahan yang kompleks yang berisi banyak 

prinsip atau kaidah. 

Pengetahuan dasar ini erat kaitannya dengankemampuan penalaran formal. 

Kemampuan penalaran formal menggambarkan proses yang terjadi sedangkan 

dasar pengetahuanmerupakan objek pada proses tersebut. Pada penelitian ini, yang 

menjadi dasar pengetahuan merupakan pengetahuan prasyarat dalam memahami 

Kerucut Anti-gravitasi yang berupa konsep-konsep fisika dan geometri yang 

terkandung dalam fenomena Kerucut Anti-gravitasi. Konsep tersebut meliputi 

massa, pusat massa, gravitasi, bentuk dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut 

kualitas konsepsi yang dimiliki mahasiswa terkait Kerucut Anti-gravitasi juga 
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mencerminkan kualitas konsepsi mahasiswa terkait pengetahuan dasar Kerucut 

Anti-gravitasi. 

 Variabel metakognitif (metacognitive variable),  

Flavell (1976) sebagaimana yang dikutip oleh Malone (2007: 3) 

mendefinisikan metakognisi sebagai ”metacognition refers to one’s knowledge 

concerning one’s own cognitive processes or anything related to them”. Variabel 

metakognitif ini sangat mempengaruhi proses kognitif, yakni suatu proses 

penyerapan dan pengolahan informasi dari luar individu sebelum disimpan dalam 

LTM dan STM. 
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Gambar 2.1. Hubungan Konsepsi dan Problem Solving 

2.3 Tinjauan mengenai Kerucut Anti-gravitasi 

Kerucut Anti-gravitasi diperkenalkan pertama kali pada tahun 1753 oleh 

fisikawan Prancis Jean Antoine Nollet (1700-1770) (http://www.paperpino.net). 

Kerucut Anti-gravitasi merupakan suatu sistem mekanis yakni terdiri dari benda 

yang berbentuk kerucut ganda kemudian diletakkan di atas suatu rel yang miring 

dan dilepas sehingga bebas bergerak. Fenomena yang membuat sistem tersebut 

solusi 

Sumber Pengetahuan 

Intuisi , pembelajaran, 

pembacaan buku teks, 

fragmentasi, apresiasi 

konseptual, kerangka teori 

spesifik 

Konsepsi/struktur pemahaman 

Variabel Kognitif Kemampuan 

Problem Solving 

prior knowledge, formal reasoning 

ability, long-term & working 

memory, knowledge base serta 

metacognitif variable 

Proses problem solving 

Kemampuan problem solving 

Masalah  

Kualitas pemahaman 
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menarik adalah kerucut tersebut dapat bergerak menggelinding menaiki rel 

(melawan gravitasi). 

Secara kualitatif fenomena yang seolah-olah melawan gravitasi tersebut 

disebabkan oleh letak pusat massa sistem kerucut yang lebih tinggi saat kerucut 

ada didasar rel dan semakin rendah saat bergerak naik. Jadi kerucut tersebut tidak 

melawan gravitasi. Namun sampai sekarang penulis belum mendapati rujukan 

yang membahas analisis fisika yang  membahas fenomena tersebut. 

 

 

Sejauh ini Kerucut Anti-gravitasi sering dijadikan alat peraga untuk 

memperagakan konsep pusat massa di sekolah-sekolah dan terdapat di wahana 

atau taman hiburan berbasis sains seperti di Taman Pintar Jogjakarta dan PP 

Riptek TMII Jakarta. Namun penggunaan Kerucut Anti-gravitasi sebagai 

alat/media praktikum belum dilakukan. 

Secara umum permasalahan dalam Kerucut Anti-gravitasi selain 

mengetahui penyebab terjadinya fenomena tersebut adalah mengetahui syarat 

terjadinya fenomena tersebut secara kuantitatif. Untuk mengetahui syarat tersebut, 

diperlukan analisis geometri kerucut dan lintasannya dengan menentukan 

Gambar  2.2  Kerucut Anti-gravitasi 



24 

 

 

 

parameter-parameter yang mewakili bentuk dan ukuran kerucut. Analisis tersebut 

dapat menggunakan konsep manifold diferensiabel yakni dengan menganggap 

kerucut dan lintasannya sebagai manifold berdimensi dua. 

2.4 Tinjauan mengenai Manifold Diferensiabel 

2.4.1 Pengetian Manifold 

Manifold  atau keragaman merupakan perluasan dari konsep kurva dalam 

satu dimensi ataupunpermukaan dalam dua dimensi (Konsinski,1992).  Manifold 

diferensiabel merupakan objek dalam studi geometri diferensial, cabang geometri 

yang membahas analisis matematika pada suatu objek geometris. Kaitannya 

dengan fisika manifold memegang peran penting dalam teori Relativitas Umum, 

Mekanika Geometrik dan Teori Superstring. 

Untuk mendefinisikan manifold, diperlukan definisi ruang topologis 

sebagai suatu „bahan mentah‟ dari manifold. Ruang topologis dapat dikatakan 

sebagai bahan mentah manifold karena manifold merupakan ruang topologis 

khusus yakni suatu ruang topologis yang mengandung struktur diferensial. Ruang 

topologis didefinisikan berdasarkan aksioma-aksioma berikut. 

Definisi 1.(Ruang Topologis) Andaikan X merupakan suatu himpunan dan 𝛷 

merupakan himpunan yang beranggotakan semua subhimpunan X. Suatu 𝜏 ⊂ 𝛷 

merupakan topologi atau struktur topologis pada X jika seluruh aksioma berikut 

terpenuhi: 

T1 : ∅ ∈ 𝜏 dan𝑋 ∈ 𝜏 

T2 : ⋃ 𝐴𝜇
∞
𝜇 ∈ 𝜏 untuk tiap 𝐴𝜇 ∈ 𝜏 

T3 :⋂ 𝐴𝜇
𝜇≠∞
𝜇 ∈ 𝜏 untuk tiap 𝐴𝜇 ∈ 𝜏. 
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Pasangan  𝑋, 𝜏  disebut sebagai ruang topologi dan  ∀𝐴𝜇 ∈ 𝜏 yang memenuhi 

ketiga aksioma di atas disebut himpunan terbuka (Munkres, 1983:76). 

Dari Definisi 1. dapat dilihat bahwa ruang topologis dibangun menggunakan teori 

himpunan dan dapat dikatakan bahwa ruang topologis merupakan suatu himpunan 

yang tertutup terhadap operasi irisan dan gabungan serta anggotanya adalah 

himpunan terbuka. 

Definisi 2. (Fungsi Kontinu/malar) Suatu fungsi𝑓: 𝑋 → 𝑌 dari suatu ruang 

topologis  𝑋, 𝜏  kepada ruang topologis  𝑌, 𝜁 dikatakan kontinu (malar) jika  

∀𝐴 ∈ 𝜁maka 𝑓−1(𝐴) ∈ 𝜏.  

Secara topologis suatu fungsi dikatakan malar jika fungsi tersebut 

mempertahankan sifat keterbukaan (openess). Dengan kata lain suatu fungsi 

dikatakan malar jika fungsi tersebut memetakan suatu ruang yang terbuka kepada 

ruang terbuka yang lain. 

Definisi 3.(Homeomorfisma) Suatu pemetaan 𝑓: 𝑋 → 𝑌 dari suatu ruang 

topologis  𝑋, 𝜏  kepada ruang topologis  𝑌, 𝜁  disebut homeomorfisma jika  

𝑓: 𝑋 → 𝑌 bijektif serta 𝑓: 𝑋 → 𝑌 dan 𝑓−1: 𝑌 → 𝑋 malar. 

 Secara sederhana ruang topologis merupakan suatu objek matematis yang 

sifat-sifatnya tidak berubah akibat pemetaan malar.Sifat-sifat yang dimaksud di 

atas disebut properti topologis. Sifat-sifat tersebut  misalnyaketerbukaan dan 

ketertutupan (openness and closedness), keterhubungan (connectedness), 

keterhitungan (countability),keterpisahan (separability) dan lain sebagainya. 

Suatu ruang X dan Y secara topologi adalah identik/mempunyai struktur topologi 
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yang sama jika kedua ruang tersebut dapat dihubungkan dengan suatu pemetaan 

yang homeomorfis. 

 Setelah didefinisikan ruang topologis langkah selanjutnya untuk 

memahami manifold adalah mengetahui pengertian struktur diferensial. 

Pengertian mengenai struktur diferensial dibangun dari definisi atlas dan definisi 

peta (koordinat) sebagai berikut: 

Definisi 4. (Peta/Koordinat) Peta (koordinat) berdimensi m  𝑚 < ∞  pada ruang 

topologi  𝑋, 𝜏  merupakan pasangan  𝑈, ɸ dengan  U himpunan terbuka pada 

ruang  𝑋, 𝜏  dan ɸ: 𝑈 → 𝑉 ⊂ ℝ𝑚 . 

Selanjutnya Fungsi ɸ: 𝑈 → 𝑉 ⊂ ℝ𝑚  disebut sebagai fungi koordinat. 

Definisi 5. (Atlas) Sebuah atlas  ℑ berdimensi-m pada ruang topologi 

 𝑋, 𝜏 merupakan himpunan peta-peta   𝑈𝛼 , 𝜙𝛼  𝛼∈𝐼 yang memenuhi aksioma-

aksioma berikut: 

M1 : 𝑈𝛼  𝛼∈𝐼 menyelubungi X yakni 𝑋 = ⋃ 𝑈𝛼
∞
𝛼 . 

M2 : Pemetaan kompatibilitas  

𝜙𝑗 ∘ 𝜙𝑖
−1: 𝜙𝑖 𝑈𝑖 ∩ 𝑈𝑗  ⊂ ℝ𝑚 → 𝜙𝑗  𝑈𝑖 ∩ 𝑈𝑗  ⊂ ℝ𝑚  

merupakan pemetaan licin  𝜙𝑗 ∘ 𝜙𝑖
−1 ∈ ℂ∞ . 

Suatu atlas dikatakan maksimal jika atlas tersebut tidak dimuat oleh atlas-atlas 

yang lain(Kobayashi & Nomizu, 1963:2). 

Definisi 6. (Manifold Diferensiabel) Suatu manifold diferensiabel merupakan 

pasangan (𝑋, ℌ) dimana X merupakan suatu ruang topologi dan  ℌ suatu atlas 

maksimal pada ruang tersebut. 



27 

 

 

 

Secara sederhana manifold merupakan suatu ruang topologis yang secara 

lokal nampak seperti  ℝ𝑚  atau euklidis secara lokal (locally euclidean). Atlas 

maksimal pada suatu manifold juga biasa disebut sebagai struktur diferensial 

sehingga manifold merupakan suatu ruang topologis yang mengandung struktur 

diferensial.  

Teorema 1.Lingkaran 𝑆1 ⊂   𝑥, 𝑦 ∈ ℝ2 ∖ 𝑥2 + 𝑦2 = 1  merupakan suatu 

manifold diferensiabel. 

Bukti. Pilih atlas   𝑈𝛼 , 𝜙𝛼  𝛼∈𝐼pada 𝑆1, dengan: 

𝑈1 ≔   𝑥, 𝑦 ∈ 𝑆1 ∖ 𝑥 > 0 , 𝜙1 𝑥, 𝑦 ≔ 𝑦 

𝑈2 ≔   𝑥, 𝑦 ∈ 𝑆1 ∖ 𝑥 < 0 , 𝜙2 𝑥, 𝑦 ≔ 𝑦 

𝑈3 ≔   𝑥, 𝑦 ∈ 𝑆1 ∖ 𝑦 > 0 , 𝜙3 𝑥, 𝑦 ≔ 𝑥 

𝑈4 ≔   𝑥, 𝑦 ∈ 𝑆1 ∖ 𝑦 > 0 , 𝜙4 𝑥, 𝑦 ≔ 𝑥 

Tinjau irisan 𝑈1 ∩ 𝑈3.  Andaikan  𝑥, 𝑦 ⊂ 𝑈1 ∩ 𝑈3, jelas 𝑥2 + 𝑦2 = 1 sehingga 

𝑦 =  1 − 𝑥2, untuk 𝑥 ∈  0,1 , 𝜙3
−1 𝑥 =  𝑥,  1 − 𝑥2  dan 𝜙1 ∘ 𝜙3

−1 𝑥 =

 1 − 𝑥2. Jelas bahwa 𝜙1 ∘ 𝜙3
−1: 𝜙3 𝑈1 ∩ 𝑈3 → 𝜙1 𝑈1 ∩ 𝑈3  merupakan 

pemetaan licin∎(Rosyid, 2009:15). 

2.4.2 Operasi pada Manifold 

Terdapat berbagai cara untuk membentuk suatu manifold dari satu atau 

beberapa manifold yang lain. Dalam kaitannya dengan Kerucut Anti-gravitasi 

akan dijabarkan konsep submanifold danmanifold identifikasi (quotient manifold) 

sebagai langkah membentuk sebuah manifold dari manifold yang lain serta 

beberapa konsep operasi antar dua manifold atau lebih untuk membentuk sebuah 

manifold yang baru yang meliputi produk kartesis (cartesian product), wedge 
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product, smash product dan suspensi (suspension). Operasi-operasi tersebut 

dijelaskan melalui definisi-definisi berikut: 

Definisi 7. (Submanifold Regulir) Suatu subhimpunanY yang berdimensi n pada 

suatu manifold X merupakan suatu submanifold regular berdimensi m jika untuk 

tiap 𝑝 ∈ 𝑌 ada sebuah peta  𝑈, 𝜑 =  𝑈, 𝜑1, 𝜑2, …𝜑𝑛  pada suatu atlas di Y 

sehingga 𝑋 ∩ 𝑌 dapat didefinisikan dengan  menghapus sejumlah 𝑛 − 𝑚 

koordinat (Loring, 2008:91). 

Contoh  1.ℝ𝑛−1merupakan submanifold dari ℝ𝑛 . 

Definisi 8. (Manifold identifikasi/manifold Bagi) manifold identifikasi merupakan 

suatu manifold X dengan relasi ekivalen ~ jika dan hanya jika untuk semua 𝑥 ∈

𝑋,  𝑥  membentuk suatu  manifold (dinotasikan 𝑋 ~ ) jika fungsi 𝜋: 𝑋 → 𝑋 ~  

merupakan fungsi surjektif dan malar (Lee, 2000:53). 

Manifold 𝑋 ~  juga sering disebut sebagai manifold quotient yang terinduksi 𝜋 

dan fungsi 𝜋 disebut pemetaan quotient. Manifold identifikasi secara sederhana 

merupakan sustu manifold yang terbentuk dari manifold asal dengan memandang 

submanifold maupun titik-titik pada manifold asal sebagai sebuah titik baru.  

Contoh 2.Silinder  𝑆1 × 𝐼 merupakan manifold quotient yang terbentuk dari 

pemetaan 𝜋: 𝐼2 → 𝑆1 × 𝐼 dengan 𝐼2 merupakan persegi satuan.  

Pembentukan𝑆1 × 𝐼dari 𝐼2 ditunjukkan oleh Gambar 2.3.Pada Gambar 2.3 silinder 

terbentuk dengan menyatukan sepasang sisi yang berseberangan pada persegi 

satuan, titik-titik pada kedua sisi yang disatukan memenuhi suatu relasi ekivalen 

yang didefinisikan. 
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Definisi 9. (Produk Kartesis) Untuk suatu manifold X dan Y dengan  𝑋 =

 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4 , …  dan  𝑌 =  𝑦1, 𝑦2, 𝑦3, 𝑦4, …  maka produk cartesis dari X dan Y 

didefinisikan sebagai 𝑋 × 𝑌 =  (𝑥𝑚 , 𝑥𝑛)  dengan m dan n menyatakan himpunan 

indeks. 

Definisi 8.(Produk Wedge) Untuk suatu manifold X dan Y dan suatu titik 𝑥0 ∈

𝑋,𝑦0 ∈ 𝑌; dapat didefinisikan wedge produk antara X dan Y pada 1 titik sebagai 

𝑋⋁𝑌 =  𝑋 ×  𝑥0  ∪  𝑌 ×  𝑦0  . Dengan cara yang samajuga didefinisikan 

wedge produk pada 2 titik atau lebih.  

 Kubus satuan atau 𝐼2 

 Silinder atau 𝑆1 × 𝐼 

Gambar 2.3 Pembentukan Silinder dari Persegi Satuan  
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Secara sederhana wedge produk antara manifold A dan Bpada 1 titik dilakukan 

dengan menganggap salahsatu titik di A sama dengan salahsatu titik di B. 

Demikian pula wedge produk pada 2 titik atau lebih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definisi 8.(Produk Smash) Smash produk antara X dan Y merupakan ruang 

𝑋⋀𝑌 =  𝑋 × 𝑌 / 𝑋⋁𝑌 . 

Smash produk merupakan ruang bagi antara produk cartesis dan wedge produk 

(Paccinini, 1992). 

Definisi 9.Smash produk antara suatu ruang X dengan suatu interval I atau 

lingkaran S
1
 disebut suspensi X atauΣ𝑋, sehingga 𝑋⋀𝐼 = Σ𝑋 (Hatcher, 2002:8). 

Definisi 10.Pemetaan Σ: 𝑋 → Σ𝑋 disebut pemetaan kerucut. 

Teorema 2.Kerucut merupakan suatu suspensi. 

Bukti: kerucut 𝐶 =   𝑥1, 𝑦1, 𝑧1 ∈ ℝ3 ∖ 𝑥1
2 + 𝑦1

2 = 𝑧1
2 , 0 ≤ 𝑧 ≤ 1dapat 

terbentuk dari deretan pemetaan berikut 𝑆1 → 𝑆1 × 𝐼 →  𝑆1 × 𝐼 / 𝑆1 ×

Gambar 2.4 Wedge Produk Satu Titik Antara 2 Lingkaran 

Gambar 2.5 Wedge Produk dua Titik Antara 2 Lingkaran 
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 0  .Jelas   𝑆1 × 𝐼 / 𝑆1 ×  0  =  𝑆1 × 𝐼 /  𝑆1 ×  0  ∪  𝐼 ×  0   =

 𝑆1 × 𝐼 / 𝑆1 ∨ 𝐼 = Σ𝑆1∎ 

 Konsep tentang manifold ini akan digunakan untuk menganalisis dinamika 

Kerucut Anti-gravitasi. Kerucut Anti-gravitasi dapat dianggap sebagai manifold 

berdimensi dua (2-manifold) yang mana peta/koordinatnya dapat digunakan untuk 

menentukan semua kemungkinan gerak dan persamaan gerak kerucut pada 

fenomena Kerucut Anti-gravitasi. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Paradigma dan Desain Penelitian 

Mahasiswa yang sedang terlibat dalam kegiatan pembelajaran mekanika 

dalam kognisinya tidak lepas dari pengaruh tiga hal yaitu: pembelajaran, 

pembacaan buku teks dan intuisi pra-instruksional yang dia miliki. Ketiga hal 

tersebut membentuk pengetahuan yang tersimpan dalam memori mahasiswa, 

membentuk elemen-elemen pengetahuan yang saling terkait yang diistilahkan 

dengan struktur pengetahuan atau sering juga dikatakan sebagai sumber 

pengetahuan. Setelah terjadi fungsi kerja koordinasi pengetahuan, maka konsepsi 

tentang sesuatu hal dapat terjadi (Linuwih, 2011: 15).  

Untuk meningkatkan kualitas pengajaran maka harus diketahui tingkat 

pemahaman yang dimiliki siswa. Adapun kualitas pemahaman yang dimiliki oleh 

mahasiswa dapat tidak dideteksi secara langsung, kualitas tersebut hanya dapat 

dideteksi dengan cara melihat kualitas solusi dari dari mahasiswa terhadap 

permasalahan yang dihadapinya (Wenning, 2008; Taber, 2000). Kualitas solusi 

yang diberikan seseorang mengenai suatu permasalahan akan  mencerminkan 

kualitas pemahaman seseorang mengenai permasalahan tersebut. Untuk mengukur 

kualitas pemahaman mahasiswa mengenai konsep mekanika perlu adanya bahan 

ajar yang menyediakan permasalahan-permasalahan yang menuntut mahasiswa 

32 
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untuk memberikan solusi dan solusi tersebut dapat dijadikan patokan untuk 

menentukan kualitas pemahaman mahasiswa. 

Menurut penulis Kerucut Anti-gravitasi dapat digunakan untuk  

mengetahui kualitas pemahaman siswa karena fenomena Kerucut Anti-gravitasi 

melibatkan berbagai konsep mekanika yang meliputi konsep gravitasi, pusat 

pusat-massa dan konsep geometri sehingga memungkinkan munculnya konsepsi 

alternatif pada diri mahasiswa yang menjelaskannya. Secara ringkas paradigma 

penelitian disajikan pada Gambar 3.1. 

Kualitas struktur pengetahuan yang didapat dari sumber pengetahuan akan 

sebanding dengan kualitas pemahaman yang dimiliki. Pemahaman tersebut hanya 

akan tersimpan di dalam memori siswa kecuali jika siswa tersebut mendapatkan 

permasalahan yang menuntut pemecahan atau dengan kata lain cerminan struktur 

pengetahuan yang terbentuk hanya terlihat saat seseorang berhadapan dengan 

permasalahan dan dituntut untuk menyelesaikannya/probem solving (Wenning, 

2008; Malone, 2007).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pemahaman mahasiswa 

terkait konsep mekanika yang terkandung dalam Fenomena Kerucut Anti-

gravitasi.Kualitas yang dimaksud ditunjukkan oleh perbandingan konsepsi 

alternatif dan konsepsi ilmiah yang muncul terkait fenomena Kerucut Anti-

gravitasi. Hasil yang diperoleh terkait kualitas pemahaman fenomena Kerucut 

Anti-gravitasi akan mencerminkan kualitas pemahaman mahasiswa terkait 

mekanika secara keseluruhan. 
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Gambar 3.1 Paradigma Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif-kualitatif dengan metode wawancara. Pada penelitian ini dipilih 

Pembelajaran 

Pengalaman belajar 

mahasiswa pada mata kuliah 

Fisika Dasar 1 dan atau 

Mekanika 1 

Konsepsi mahasiswa mengenai 
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Buku teks mekanika 
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Permasalahan Kerucut Anti-gravitasi  
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desain/pendekatan deskriptif kualitatif karena pendekatan ini menghasilkan data 

yang beragam dan menunjukkan penjelasan yang menyeluruh/holistik (Creswell, 

2012:258). Data penelitian berupa data kualitatif dan analisisnya dilakukan 

dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh. 

3.2 Subjek Penelitian 

Penelitian ini mengambil subjek mahasiswa Pendidikan Fisika di FMIPA 

UNNES dengan sampel mahasiswa angkatan 2010 yang telah menempuh Mata 

Kuliah Mekanika 1 dan mahasiswa angkatan 2011 yang telah menempuh Mata 

Kuliah Fisika Dasar 1. Dengan subjek itu diharapkan nantinya dapat dilihat 

perbedaan konsepsi alternatif mereka yang baru lulus SMU dibandingkan dengan 

mereka yang sudah mulai terbentuk pola konsep fisika di perkuliahan. 

3.3 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini meliputi ragamserta faktor pembentuk konsepsi 

alternatif  yang muncul dari diri mahasiswa terkait dengan konsep ataupun 

konteks mekanika yang terlibat dalam fenomena Kerucut Anti-gravitasi. 

3.4 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terbagi menjadi tiga tahapan yang meliputi tahap persiapan, 

pengambilan data dan pengolahan data. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Tahap Persiapan 

Mula-mula dilakukan pembuatan model matematis dan alat praktikum 

Kerucut Anti-gravitasi kemudian membuat instrumen yang berisi pertanyaan essai 

dan praktikum terkait Kerucut Anti-gravitasi.Instrumen yang sudah jadi 
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dikonsultasikan kepada ahli yakni dosen Matakuliah Mekanika dan Dosen 

Pembimbing. 

3.4.2 Tahap Pengambilan Data 

Pengambilan data terdiri dari tiga tahapyaitu : (1) mahasiswa objek 

penelitian melihat demonstrasi fenomena Kerucut Anti-gravitasi, (2) mengerjakan 

soal essai terkait kerucut anti gravitasi dan (3) mahasiswa diwawancarai terkait 

jawaban merekapada pertanyaan soal essai.  

3.4.2 Tahap Analisis Data 

Anaisis dilakukan untuk mengungkap seberapa baik pemahaman 

mahasiswa terkait mekanika.Kualitas pemahaman tersebut ditunjukkan oleh 

perbandingan kuantitas konsepsiilmiah dan konsepsi alternatif terkait fenomena 

Kerucut Anti-gravitasi.Skema  tahapan-tahapan penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 3.2. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Prosedur penelitian ini terdiri dari dua tahapan, yang pertama mahasiswa 

mengerjakan soal-soal tes essai, di sini mahasiswa diberi kebebasan untuk 

memberikan jawaban berdasarkan pemikiran yang telah mereka miliki.Tahap 

kedua dilakukan wawancara berdasarkan jawaban yang telah diberikan mahasiswa 

saat test. Kegiatan wawancara dilakukan dengan fleksibel berdasarkan hasil 

pekerjaan mahasiswa saat menjawab pertanyaan test tertulis, jadi tidak ada 

pedoman yang khusus.Wawancara ini dimaksudkan untuk melakukan cross check 

tentang jawaban dari tes tertulis dan menelusuri faktor-faktor penyebab 

munculnya konsepsi alternatif terdeteksi saat tes tertulis. 
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Pembuatan model 

Kerucut Anti-gravitasi 

Membuat peraga Kerucut 

Anti-gravitasi. 

Menyusunan Instrumen 

Menyusun instrumen tes tertulis dan lembar 

praktikum yang disesuaikan untuk tingkat 

mahasiswa 

Konsultasi dan validasi ahli 

Sebelum diuji cobakan, Kerucut Anti-

gravitasi divalidasi dahulu oleh dosen 

pengampu mata kuliah mekanika 

Kerucut Anti-gravitasi siap diujikan 

TAHAPAN PERSIAPAN 

Tes tertulis 

Menerapkan  tes tertulis terkait Kerucut Anti-

gravitasi  kepada mahasiswa angkatan 2010 dan 

2011 prodi pendidikan fisika UNNES 

Tes wawancara 

Setelah mengerjakan tes tertulis mahasiswa 

diwawancarai terkait jawaban mereka terkait 

pertanyaan tes tertulis 

TAHAP  PENGAMBILAN DATA 

TAHAPAN ANALISIS DATA 

Analisis fisika Kerucut 

Anti-gravitasi 

Model matematis fenomena 

Kerucut Anti-gravitasi 

Gambar 3.2 Tahapan Penelitian 
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Wawancara dilakukan dengan kegiatan pengambilan data secara “think 

aloud”, mahasiswa menulis sambil bercerita tentang apa yang dia pikirkan. 

Interaksi antara peneliti dengan responden diupayakan senyaman mungkin agar 

mahasiswa lebih leluasa mengemukakan pendapat, namun tetap dijaga agar tidak 

melakukan intervensi kepada subjek penelitian. Peneliti harus mengusahakan agar 

penjelasan konsepsi alternatif itu muncul dengan sendirinya secara alami. Bila 

peneliti melakukan intervensi atau pun penekanan konsep pada saat penelitian, 

maka dikawatirkan kemunculan penjelasan konsepsi alternatif sudah tidak alami 

lagi. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan berupa tes essai yang secara lengkap 

ditunjukkan oleh Lampiran 2. Tes ini bertujuan untuk mengamati pola konsepsi 

mahasiswa terkait Kerucut Anti-gravitasi. Tes ini berbentuk soal-soal essai terkait 

fenomena Kerucut Anti-gravitasi. Instrumen soal esai memberi kebebasan 

mahasiswa menjawab lebih dari satu jawaban yang diperkirakan sesuai (Hartmann 

dalam Linuwih, 2011: 60). Setiap pola jawaban yang terjadi akan mencerminkan 

keberadaan konsepsi setiap responden. 

Instrumen lainnya yang digunakan dalam pengambilan data adalah 

perlengkapan dalam wawancara. Perlengkapan ini berupa kertas dan pensil yang 

dipegang siswa dan hasil pekerjaan tes tertulis, serta alat perekam wawancara dan 

MP3 recorder.  
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3.7 Teknik Analisis Data 

Berdasarkan jenis data yang ada tahapan analisis data dibagi menjadi dua 

yakni analisis data tertulis dan analisis data wawancara. 

3.7.1 Analisis Data Tes Tertulis 

Data penelitian ini berupa data kualitatif dan sangat bervariasi.Setelah data 

tes tertulis diperoleh, dilakukan pemetaan terhadap semua jawaban yang muncul 

dari tes tertulis dan dicari prosentase masing-masing jawaban.Dari besarnya 

prosentase tersebut dapat diketahui ragam konsepsi yang ada pada mahasiswa 

terkait fenomena Kerucut Anti-gravitasi serta konsepsi yang dominan yang 

muncul pada rata-rata mahasiswa. 

3.7.2 Analisis Data Tes Wawancara 

Data yang diperoleh pada tahap wawancara berguna untuk menguatkan 

data hasil tes tertulis serta menunjukkan faktor munculnya konsepsi 

alternatif.Analisis tes wawancara dilakukan setelah analisis tes tertulis.Data tes 

wawancara dianalisis dengan penyusun transkripsi wawancara yang berupa alasan 

konsepsi-konsepsi alternatif yang muncul pada tes tertulis. 
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Gambar 3.3. Paradigma dan Skema Tahapan Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persentase masing-

masing konsepsi 

Kualitas pemahaman mahasiswa terkait 

fenomena kerucut anti-gravitasi 

 Analisis Data Tes Tertulis 

Memetakan seluruh 

konsepsi yang muncul 

Konsepsi-konsepsi 

yang mendominasi 

 Analisis Data Wawancara 

Menentukan faktor-faktor 

munculnya konsepsi 

alternatif pada tes tertulis 

Konsepsi alternatif 
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BAB 4 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Teoritis Fenomena Kerucut Anti-gravitasi 

Kerucut Anti-gravitasi merupakan suatu sistem mekanis yang terdiri dari 

benda yang berbentuk kerucut gandadan suatu lintasan berupa bidang miring. 

Fenomena yang membuat sistem tersebut menarik adalah kerucut dapat bergerak 

menggelinding menaiki lintasan atau dengan kata lain seolah-olah melawan 

gravitasi. Fenomena itu menjadi alasan digunakannya istilah Kerucut Anti-

gravitasi untuk sistem semacam ini. Fenomena Kerucut Anti-gravitasi merupakan 

fenomena yang seolah-olah nampak berlawanan dengan hukum gravitasi yang ada 

dalam pengalaman sehari-hari sehingga perlu dicari penjelasan lebih lanjut. 

Penjelasan mengenai fenomena Kerucut Anti-gravitasi dapat diketahui 

melalui 3 tahapan. Tahapan tersebut meliputi: (1) menghimpun konsep-konsep 

fisis maupun geometris yang terkait pada fenomena Kerucut Anti-gravitasi, (2) 

menganalisis keterkaitan antar konsep tersebut dan (3) menurunkan hubungan 

matematis mengenai Kerucut Anti-gravitasi. 

Tahapan (1) dan (2) dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan pada 

peraga Kerucut Anti-gravitasi secara langsung. Dari tahap pertama dan tahap ke 

dua didapatkan fakta-fakta mengenai Kerucut Anti-gravitasi sebagai berikut: 

 Untuk berbagai konfigurasi geometri sistem (diwakili oleh besar 

sudut),terdapat tiga macam gejala gerak kerucut yang meliputi: (1) kerucut 

41 

41 
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diam terhadap lintasan, (2) kerucut menuruni lintasan dan (3) kerucut 

menaiki lintasan. 

 Fenomena Kerucut Anti-gravitasi tidak bergantung kepada massa benda; 

untuk konfigurasi sistem  yang sama, kerucut dengan massa yang berbeda-

beda akan menunjukkan gejala gerak yang sama. Perbedaan massa hanya 

menimbulkan perbedaan percepatan gerak. 

 Fenomena Kerucut Anti-gravitasi tidak berhubungan dengan rotasi dan 

gesekan. 

 Untuk kasus yang disertai rotasi, fenomena Kerucut Anti-gravitasi tidak 

bergantung kepada momen inersia benda; untuk konfigurasi sistem yang 

sama, baik kerucut pejal maupun kerucut berongga akan menunjukkan 

gejala gerak yang sama. 

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa fenomena Kerucut Anti-gravitasi 

bukan hanya merupakan fenomena fisis tetapi juga merupakan fenomena 

geometris.Hal ini menjadi alasan mengapa analisis gerak Kerucut Anti-gravitasi 

dilakukan dengan metode geometri yakni dengan menganggap sistem Kerucut 

Anti-gravitasi sebagai manifold berdimensi dua. 

Tahap (3) dilakukan untuk menganalisis gerak Kerucut Anti-gravitasi atau 

lebih spesifiknya merumuskan syarat terjadinya fenomena Kerucut Anti-gravitasi 

secara matematis.Dalam hal ini syarat yang dimaksud merupakan hubungan besar 

sudut-sudut sebagai parameter geometris yang terdapat pada kerucut dan 

lintasannya.Tahap ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis geometri 

yakni dengan menganggap benda yang bergerak (kerucut ganda) dan lintasannya 
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sebagai suatu 2-manifold.Syarat kerucut anti gravitasi dapat ditentukan dengan 

menerapkan koordinat atau peta yang relevan pada manifold terkait. 

4.1.1 Syarat Fenomena Kerucut Anti-gravitasi 

Untuk mengetahui syarat terjadinya Kerucut Anti-gravitasi diperlukan 

analisis geometri terhadap kerucut dan lintasannya.Dalam hal ini syarat yang 

dimaksud merupakan hubungan besar sudut-sudut sebagai parameter geometris 

yang terdapat pada kerucut dan lintasannya. Hubungan tersebut akan bermanfaat 

untuk mengetahui penjelasan terkait semua kemungkinan gerak dari kerucut. 

Analisis geometri yang dilakukan dibedakan menjadi 3 tahap yaitu: (1) 

mengkonstruksikan geometri Kerucut Anti-gravitasi, (2) menentukan hubungan 

antar parameter-parameter yang ada dengan analisis pada peta/koordinat yang 

sesuai dan (3) menginterpretasikan arti fisis dari hubungan yang dihasilkan.  

Tahap (1) dilakukan berdasarkan kenyataan bahwa perangkat yang ada 

dalam peraga Kerucut Anti-gravitasi terdiri atas kerucut (ganda) dan lintasan yang  

dapat dicari dengan penerapan pemetaan kerucut. Berdasarkan Teorema 2 di atas, 

kerucut ganda merupakan suspensi dari lingkaran (S
1
) pada dua titik sehingga 

kerucut ini dapat diperoleh dengan menerapkan pemetaan kerucut pada lingkaran. 

Konstruksi geometri kerucut secara matematis dapat ditulis sebagai: 

𝜑: 𝑆1 → Σ∗𝑆1                                                                                                                   (4.1)
 

dengan fungsi koordinat sebagai: 

  𝑥1, 𝑦1, 𝑧1 ∈ ℝ3 ∖ 𝑥1
2 + 𝑦1

2 = 𝑧1
2 , −1 ≤ 𝑧 ≤ 1    

Secara topologis, proses konstruksi geometri kerucut ditunjukkan oleh Gambar 

4.1. 
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Seperti halnya kerucut, lintasan kerucut juga dapat diperoleh dari operasi 

suspensi pada dua titik pada suatu garis riil. Misal untuk  𝑝, 𝑞  ⊂ ℝ, dapat 

ditentukan lintasan Lsebagai: 

𝐿 = Σ 𝑝, 𝑞 atau 𝐿 = ( 𝑝, 𝑞 × 𝐼)/( 𝑝, 𝑞 ×  0 )                                                   (4.3) 

denganfungsi koordinat yang mewakili titik-titiknya dipilih sebagai: 

  𝑥2, 𝑦2 ∈ ℝ2 ∖ 𝑦2 = 𝑐𝑥2 , 𝑐 ∈ ℝ                                                                             (4.4) 

konstuksi geometri lintasan ditunjukkan oleh Gambar 4.2. dari konstruksi yang 

telah dilakukan dapat dilihat bahwa baik kerucut maupun lintasan merupakan 

manifold berdimensi dua. 

 

 

  

 

Lingkaran atau𝑆1 

Silinder atau𝑆1 × 𝐼 

Kerucut ganda atauΣ∗𝑆1 

Gambar 4.1 Konstruksi Geometri Kerucut 
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Setelah dirumuskan geometri kerucut dan lintasan langkah selanjutnya 

adalah menentukan geometri sistem Kerucut Anti-gravitasi. Langkah ini secara 

sederhana ditempuh dengan cara„meletakan‟ kerucut di atas lintasan. Proses 

„peletakan‟ tersebut dapat dilakukan dengan memilih dua buah titik pada masing-

masing ruang dan melakukan wedge product pada kedua ruang, hal ini 

ditunjukkan oleh Gambar 4.3. 

Setelah mengkonstruksikan geometri kerucut dan lintasannya langkah 

selanjutnya adalah menganalisis parameter yang ada pada sistem tersebut untuk 

mengetahui hubungan mendasar yang mewakili tiap kemungkinan gerak kerucut. 

Hal ini dapat dilakukan berdasarkan kenyataan bahwa fenomena Kerucut Anti-

gravitasi terjadi ketika hasil produk lintasan dan kerucut diletakkan dalam 

p 

q 

p q 2 titik pada garis riil 

 𝑝, 𝑞 ∈ ℝ 

2 garis sejajar pada 

bidang riil  𝑝, 𝑞 × 𝐼 

Lintasan kerucut 

𝐿 = Σ 𝑝, 𝑞  

p 

q 

Gambar 4.2 Konstruksi Geometri Lintasan 
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medangravitasi 𝑔 yang mana salah satu proyeksi dari medan tersebutsejajar 

dengan permukaan lintasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada kondisi tersebut kerucut dapat diam terhadap rel, bergerak searah 

proyeksi gravitasi yang sejajar dengan lintasan atau bahkan melawan proyeksi 

gravitasi yang sejajar dengan lintasan. Untuk mempermudah perhitungan dipilih 

koordinat yang lain pada sistem kerucut dan lintasan  𝛼, 𝜁  dimana  𝛼, 𝜁  ∈  ℝ2 

dan hubungannyadengan  koordinat 𝑥2, 𝑦2  adalah : 

𝛼 = tan−1 𝑦2 𝑥2     dan   𝜉 =  𝑥2
2 + 𝑦2

2 
1

2(4.5)   

 

Gambar 4.3 Konstruksi Geometri Sistem Kerucut Anti-gravitasi  

 𝑠, 𝑏 =  𝑞, 𝑎  

 𝑡, 𝑏 =  𝑝, 𝑎  

 𝑡, 𝑏   𝑠, 𝑏  
 𝑝, 𝑎   𝑞, 𝑎  

⋁ 
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Berdasarkan Gambar 4.5 terdapat hubungan sebagai berikut: 

𝑡 =  𝑥 − 𝑟 𝜉  tan 𝛼                                                                                                     (4.6)  

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 4.5 dan Gambar 4.6, nilai r bergantung pada nilai  

𝜉yakni semakin jauh posisi pusat massa kerucut dari posisi awal maka semakin 

rendah posisinya relatif terhadap permukaan rel. Secara matematis dapat ditulis 

sebagai: 

𝑟 𝜉 =  𝐷 − 𝑡 tan 𝛽                                                                                                     (4.7) 

 

𝜉 

𝛼 

β 
ζ 

Gambar 4.4 Koordinat Sistem Kerucut Anti-gravitasi 

Gambar 4.5 Tampak Atas Sistem Kerucut Anti-gravitasi  

2r 
2t 2α 
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dengan mensubtitusi nilai t  pada persamaan (4.6) ke dalam persamaan (4.7) 

didapat: 

𝑟 𝜉 =  𝐷 −  𝜉 − 𝑟 𝜉  tan 𝛼 tan 𝛽 

⇒ 𝑟 𝜉 = 𝐷 tan 𝛽 − 𝜉 tan 𝛼 tan 𝛽 + 𝑟 𝜉 tan 𝛼 tan 𝛽  

⇒ 𝑟 𝜉  1 − tan 𝛼 tan 𝛽 = 𝐷 tan 𝛽 − 𝜉 tan 𝛼 tan 𝛽 

sehingga secara eksplisit dapat dituliskan nilai 𝑟 𝜉  sebagai:  

𝑟 𝜉 =
𝐷 tan 𝛽 − 𝜉 tan 𝛼 tan 𝛽

1 − tan 𝛼 tan 𝛽
                                                                                  (4.8) 

dari persamaan (4.8) terlihat bahwa jari-jari efektif kerucut bergantung kepada 

jarak 𝜉. Jari-jari 𝑟 𝜉  mewakili ketinggian pusat massa kerucut relatif terhadap 

bidang rel dan persamaan (4.8) menunjukkan bahwa jika 𝜉 semakin besar (jarak 

pusat massa kerucut terhadap titik asal makin jauh) maka ketinggian pusat massa 

2D 

2β 

Gambar 4.6  Geometri Kerucut 

Gambar 4.7 Tampak Samping Sistem Kerucut Anti-gravitasi   

r 

𝜉 
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kerucut makin berkurang. Untuk mengukur besarnya penurunan posisi pusat masa 

kerucut terhadap yang ditempuh jarak kerucut ( 𝜉 ), didefinisikan kemiringan 

geometri, mgeo sebagai berikut:  

𝑚𝑔𝑒𝑜 =
𝑑𝑟 𝜉 

𝑑𝜉
                                                                                                                 (4.9) 

Dengan menggunakan nilai 𝑟 𝜉  pada persamaan (4.10) didapat besar kemiringan 

geometri sebagai berikut: 

𝑚𝑔𝑒𝑜 = −
tan 𝛼 tan 𝛽

1 − tan 𝛼 tan 𝛽
                                                                                         (4.10) 

Kemiringan geometri mewakili kemiringan lintasan semu kerucut yang 

menyebabkan ketidakstabilan pusat massa sehingga pusat massa mempunyai 

kecenderungan bergerak menaiki lintasan. Dari persamaan (4.10) terlihat bahwa 

kemiringan ini bergantung pada geometri kerucut (sudut α) dan sudut bukaan rel 

(sudut β). Untuk mempermudah didefinisikan sudut kemiringan geometrik φ 

sebagai: 

𝜑 = −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛  
tan 𝛼 tan 𝛽

1 − tan 𝛼 tan 𝛽
                                                                              (4.11) 

Besaran φ mewakili sudut kemiringan lintasan semu kerucut. 

Secara umum terdapat 3 kemungkinan arah gerak kerucut di atas rel. 

keadaan itu meliputi: (1) kerucut bergerak menuruni rel, (2) kerucut diam di atas 

rel dan (3) kerucut bergerak menaiki rel. Ketiga keadaan tersebut bergantung 

kepada perbandingan antara kemiringan lintasan dengan kemiringan semu. 

Keadaan (1) terjadi saat besarnya kemiringan geometris lebih kecil dari 

kemiringan lintasan, (2) terjadi saat besarnya kemiringan geometris sama dengan 
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kemiringan lintasan dan (3) terjadi saat kemiringan geometris lebih besar dari 

kemiringan lintasan. Ketiga syarat tersebut secara matematis masing-masing 

dinyatakan dengan:  

(1)  tan 𝜑 < tan 𝜃                                                                                               (4.12) 

atau dapat ditulis sebagai  

 −
tan 𝛼 tan 𝛽

1 − tan 𝛼 tan 𝛽
 < tan 𝜃                                                                                      (4.13) 

(2)  tan 𝜑 = tan 𝜃                                                                                               (4.14) 

atau dapat ditulis sebagai  

 −
tan 𝛼 tan 𝛽

1 − tan 𝛼 tan 𝛽
 = tan 𝜃                                                                                      (4.15) 

(3)  tan 𝜑 > tan 𝜃                                                                                               (4.16) 

atau dapat ditulis sebagai  

 −
tan 𝛼 tan 𝛽

1 − tan 𝛼 tan 𝛽
 > tan 𝜃                                                                                      (4.17) 

4.1.2 Dinamika Kerucut Anti-gravitasi 

Setelah diketahui semua kemungkinan gerak Kerucut Anti-gravitasi, perlu 

dicari persamaan gerak yang menggambarkan keadaan gerak kerucut di atas 

lintasan.Persamaan gerak kerucut dapat  dicari dengan menerapkan hukum 

Newton tentang dinamika rotasi.Didefinisikan besaran sudut resultan sebagai: 

𝛿 = 𝜑 − 𝜃                                                                                                                      (4.18) 

dengan menghitung resultan torsi dan menerapkan hukum 2 Newton tentang gerak 

rotasi didapatkan: 

 𝜏 = 𝐼𝛼 
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𝑎 =
𝑚𝑔

𝐼
 
𝐷 tan 𝛽 − 𝜉 tan 𝛼 tan 𝛽

1 − tan 𝛼 tan 𝛽
 

2

sin 𝛿                                                              (4.19) 

persamaan (4.19) menggambarkan percepatan gerak kerucut di atas lintasan. Dari 

hubungan percepatan dan kecepatan serta penerapan kondisi  awal gerakkan 

didapat: 

𝑑𝑣(𝜉)

𝑑𝑡
=

𝑚𝑔

𝐼
 
𝐷 tan 𝛽 − 𝜉 tan 𝛼 tan 𝛽

1 − tan 𝛼 tan 𝛽
 

2

sin 𝛿 

untuk menyederhanakan penulisan didefinisikan notasi A sebagai: 

𝐴 =
𝑚𝑔

𝐼
 
𝐷 tan 𝛽 − 𝜉 tan 𝛼 tan 𝛽

1 − tan 𝛼 tan 𝛽
 

2

sin 𝛿 

sehingga: 

𝐴 =
𝑑𝑣(𝜉)

𝑑𝑡
 

⇒ 𝐴 =
𝑑𝑣(𝜉)

𝑑  
𝐷 tan 𝛽−𝜉 tan 𝛼 tan 𝛽

1−tan 𝛼 tan 𝛽
 

𝑑  
𝐷 tan 𝛽−𝜉 tan 𝛼 tan 𝛽

1−tan 𝛼 tan 𝛽
 

𝑑𝑡
 

⇒ 𝐴 = −𝑣(𝜉)
tan 𝛼 tan 𝛽

1 − tan 𝛼 tan 𝛽

𝑑𝑣(𝜉)

𝑑  
𝐷 tan 𝛽−𝜉 tan 𝛼 tan 𝛽

1−tan 𝛼 tan 𝛽
 
 

⇒ 𝐴 = −
1

2
 

tan 𝛼 tan 𝛽

1 − tan 𝛼 tan 𝛽
 

𝑑𝑣(𝜉)2

𝑑  
𝐷 tan 𝛽−𝜉 tan 𝛼 tan 𝛽

1−tan 𝛼 tan 𝛽
 
 

dengan mengembalikan kepada bentuk eksplisit A:  

∴ −
1

2
 

tan 𝛼 tan 𝛽

1 − tan 𝛼 tan 𝛽
 

𝑑𝑣 𝜉 2

𝑑  
𝐷 tan 𝛽−𝜉 tan 𝛼 tan 𝛽

1−tan 𝛼 tan 𝛽
 

=
𝑚𝑔

𝐼
 
𝐷 tan 𝛽 − 𝜉 tan 𝛼 tan 𝛽

1 − tan 𝛼 tan 𝛽
 

2

sin 𝛿 

dengan mengintegralkan kedua ruas didapat:  
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−
1

2
 

tan 𝛼 tan 𝛽

1 − tan 𝛼 tan 𝛽
 𝑣(𝜉)2

=  
𝑚𝑔 sin 𝛿

𝐼
 
𝐷 tan 𝛽 − 𝜉 tan 𝛼 tan 𝛽

1 − tan 𝛼 tan 𝛽
 

2

𝑑  
𝐷 tan 𝛽 − 𝜉 tan 𝛼 tan 𝛽

1 − tan 𝛼 tan 𝛽
  

𝑣(𝜉)2 = −
2𝑚𝑔 sin 𝛿

3𝐼
 

1 − tan 𝛼 tan 𝛽

tan 𝛼 tan 𝛽
  

𝐷 tan 𝛽 − 𝜉 tan 𝛼 tan 𝛽

1 − tan 𝛼 tan 𝛽
 

3

+ 𝐶     (4.20) 

dari keadaan awal atau syarat awal diketahui bahwa 𝑣 0 = 0 sehingga diperoleh 

nilai konstanta C pada persamaan (4.20) sebesar: 

𝐶 =
2𝑚𝑔 sin 𝛿

3𝐼 tan 𝛼
 

1 − tan 𝛼 tan 𝛽

tan 𝛼 tan 𝛽
  

𝐷3 tan2 𝛽

1 − tan 𝛼 tan 𝛽
                                          (4.21) 

Sehingga besarnya kecepatan kerucut sebagai fungsi posisi adalah 

𝑣(𝜉)2 =
2𝑚𝑔 sin 𝛿

3𝐼
 

1 − tan 𝛼 tan 𝛽

tan 𝛼 tan 𝛽
  

𝐷3 tan2 𝛽 −  𝐷 tan 𝛽 − 𝜉 tan 𝛼 tan 𝛽 3

 1 − tan 𝛼 tan 𝛽 3
  

⇒ 𝑣 𝜉 =   
2𝑚𝑔 sin 𝛿

3𝐼
  

𝜉3tan3𝛽 −3𝜉2𝐷tan3𝛽tan2𝛼 + 3𝜉𝐷2tan3𝛽 tan 𝛼

tan 𝛼 tan 𝛽  1 − tan 𝛼 tan 𝛽 2
  

(4.22) 

persamaan (4.22) menggambarkan kecepatan gerak kerucut sebagai fungsi jarak 

kerucut terhadap keadaan awalnya. Kedudukan kerucut setiap waktu dapat dicari 

dengan menerapkan definisi kedudukan: 

𝑑𝜉

𝑑𝑡
=   

2𝑚𝑔 sin 𝛿

3𝐼
  

𝜉3tan3𝛽−3𝜉2𝐷tan3𝛽tan2𝛼 + 3𝜉𝐷2tan3𝛽 tan 𝛼

tan 𝛼 tan 𝛽  1 − tan 𝛼 tan 𝛽 2
  

(4.23) 

berdasarkan bentuk eksplisit persamaan (4.23) yang mengandung akar kuadrat 

fungsi polinom derajat tiga dari variabel 𝜉 akan sangat sulit untuk mencari 
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persamaan yang menggambarkan fungsi posisi terhadap waktu 𝜉 𝑡 . Sebagai 

gantinya dicari fungsi waktu sebagai fungsi jarak/posisi 𝑡 𝜉 :   

 
tan 𝛼 tan 𝛽  1 − tan 𝛼 tan 𝛽 2

 
1

2
𝜉3tan3𝛽 −𝜉2𝐷tan3𝛽tan2𝛼 + 𝜉𝐷2tan3𝛽 tan 𝛼

𝑑𝜉 =   
2𝑚𝑔 sin 𝛿

𝐼
𝑑𝑡 

(4.24) 

⇒ 𝑡 𝜉 =  
𝐼

2𝑚𝑔 sin 𝛿
 

tan 𝛼 tan 𝛽  1 − tan 𝛼 tan 𝛽 2

 
1

2
𝜉3tan3𝛽 −𝜉2𝐷tan3𝛽tan2𝛼 + 𝜉𝐷2tan3𝛽 tan 𝛼

𝑑𝜉 

(4.25). 

Nilai 𝑡 𝜉  padapersamaan (4.25) dapat menggambarkan waktu yang dibutuhkan 

kerucut untuk bergerak dari posisi awal hingga terlepas dari lintasan T, jika batas 

bawah integral pada ruas kanan diambil nilai kedudukan awal kerucut 𝜉 = 0 dan 

batas atasnya diambil posisi kerucut terlepas dari lintasan yakni saat 𝑟 𝜉 = 0atau 

𝜉 = 𝐷𝑐𝑜𝑡 𝛼: 

𝑇 =  
𝐼

2𝑚𝑔 sin 𝛿
 

tan 𝛼 tan 𝛽  1 − tan 𝛼 tan 𝛽 2

 
1

2
𝜉3tan3𝛽 −𝜉2𝐷tan3𝛽tan2𝛼 + 𝜉𝐷2tan3𝛽 tan 𝛼

𝐷 cot 𝛼

0

𝑑𝜉 

(4.26) 

Sayangnya bentuk integral pada ruas kanan persamaan (4.25) atau (4.26) 

merupakan integral eliptik yang tidak dapat dicari secara analitik sehingga 

memerlukan solusi numerik menggunakan komputasi komputer. 

4.1.3 Justifikasi Percobaan 

Percobaan dilakukan untuk membuktikan kevalidan hasil dari hubungan-

hubungan terkait gerak fenomena Kerucut Anti-gravitasi yang telah 
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dihasilkan.Percobaan ini hanya dilakukan untuk keadaan kerucut diam relatif 

terhadap lintasan. Dua keadaan gerak yang lain tidak dipakai dalam percobaan 

karena berdasarkan analisis teoritis dua keadaan tersebut menyajikan hubungan 

pertidaksamaan antar parameter geometris sehingga sangat sulit ditentukan 

kevalidannya lewat percobaan. 

Percobaan dilakukan dengan  mengukursudut α,β dan θsaat kerucut pada 

keadaan (2) dan kemudian memasukkan nilai-nilai sudut tersebut kedalam ruas 

kanan dan kiri persamaan (4.15). Untuk memastikan kevalidan persamaan (4.15) 

dilakukan dengan menghitung deviasi/perbedaan nilai ruas kanan dan kiri 

persamaan tersebut.Hasil percobaan yang dilakukan ditunjukkan oleh Lampiran 

1.Dapat dilihat bahwa deviasi rata-rata percobaan adalah sekitar 15% sehingga 

dapat disimpulkan bahwa persamaan (4.15) dapat dianggap sesuai dengan 

percobaan. 

Proses terjadinya fenomena Kerucut Anti-gravitasi dapat dijelaskan 

dengan diagram pada Gambar 4.8. Penjelasan diagram tersebut adalah sebagai 

berikut; konfigurasi geometri sistem Kerucut Anti-gravitasi memungkinkan 

tercapainya hubungan pada pertidaksamaan (4.16), jika hubungan tersebut 

terpenuhi maka besar kemiringan geometrik lebih besar dibanding kemiringan 

lintasan yang akan menyebabkan pusat massa kerucut memiliki kecenderungan 

bergerak sesuai kemiringan geometrik atau menaiki lintasan. 

 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyebab terjadinya fenomena Kerucut Anti-gravitasi dapat ditinjau 

dengan sudut pandang fisis dan geometris. Namun, meskipun nampak berbeda 

kedua penyebab ini saling terkait erat dan dapat dianggap memiliki kedudukan 

yang sama. Secara fisis Kerucut Anti-gravitasi terjadi akibat ketidakstabilan 

(kecenderungan bergerak) pusat massa kerucut sedang secara geometris 

dikarenakan konfigurasi geometris Kerucut Anti-gravitasi menimbulkan 

kemiringan geometris yang lebih besar dibanding kemiringan lintasan.   

Nilai sudut α, β dan θ memenuhi 

pertidaksamaan (4.16) 

Kemiringan geometrik lebih besar 

daripada kemiringan lintasan 

Pusat massa kerucut tidak stabil dan 

cenderung bergerak searah kemiringan 

geometrik 

Kerucut menaiki lintasan, terjadi 

fenomena Kerucut Anti-gravitasi 

Gambar 4.8 Intisari Proses Terjadinya Fenomena Kerucut  Anti-gravitasi 
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4.1.3 Penerapan Kerucut Anti-gravitasi untuk Mengukur 

KualitasPemahaman 

Fenomena Kerucut Anti-gravitasi melibatkan beberapa konsep yang saling 

terkait.Konsep-konsep tersebut meliputi konsep geometri, konsep gravitasi dan 

konsep pusat massa.Dalam penelitian ini mahasiswa ditanya tentang 

pemahamannya terkait penyebab terjadinya fenomena Kerucut Anti-

gravitasi.Penyebab fenomena Kerucut Anti-gravitasi dapat dipandang dari dua 

segi, segi fisis dan geometris.Pandangan inilah yang digunakan sebagai pedoman 

terkait penyebab fenomena Kerucut Anti-gravitasi. 

Mengingat keterkaitan penyebab Kerucut Anti-gravitasi di atas serta 

keduanya dapat dianggap setara sebagai dua buah kemungkinan jawaban, maka 

ketika mahasiswa menjawab hanya dengan penyebab pertama atau hanya 

penyebab kedua, kedua jawaban tersebut bernilai setara.Ketika mahasiswa 

menjawab dengan penyebab pertama (faktor geometrik), mahasiswa harus mampu 

mengkaitkan ketiga besaran sudut yang ada sehingga jawaban jenis pertama ini 

dapat digunakan untuk mengukur kualitas dasar pengetahuan terkait Kerucut Anti-

gravitasi (Solaz-Portoles & Lopes, 2007). Pada jawaban kedua yakni terkait pusat 

massa, mahasiswa harus mampu membedakan serta menentukan ada tidaknya 

hubungan antara pusat massa dengan massa benda. Jawaban jenis kedua ini 

berpotensi memunculkan konsepsi alternatif karena pada kasus Kerucut Anti-

gravitasi ini pusat massa berpengaruh tetapi massa tidak berpengaruh.  

Fakta yang lain adalah berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, 

didapat data bahwa sebagian besar responden belum pernah mengenal  
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KerucutAnti-gravitasi sebelumnya. Pada penelitian ini mahasiswa diminta 

menjelaskan alasan terjadinya fenomena Kerucut Anti-gravitasi yang masih asing 

bagi mereka sehingga mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan penalaran 

formal yang memadahi untuk menjawab persoalan yang ada. Mengingat 

kemampuan penalaran formal sangat mempengaruhi kemampuan problem solving 

serta kemampuan problem solving sangat mempengaruhi solusi/jawaban yang 

mencerminkan kualitas pemahaman mahasiswa maka permasalahan Kerucut Anti-

gravitasi dapat digunakan untuk mengukur kualitas pemahaman yang dimiliki 

mahasiswa. Instrumen pengukuran kualitas konsepsi diperjelas pada Lampiran 2. 

4.2 Analisis Pemahaman Mahasiswa terkait Kerucut Anti-

gravitasi 

Pada penelitian ini, data yang didapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu 

data tes tertulis yang berupa jawaban tertulis pada lembar jawab serta data 

wawancara yang berupa rekaman.Data tes tertulis digunakan untuk memetakan 

pola jawaban yang muncul dan data wawancara berfungsi untuk memperjelas data 

hasil tes tertulis serta mendeteksi faktor-faktor munculnya konsepsi alternatif pada 

jawaban mahasiswa. 

Secara umum analisis data dilakukan dengan menghimpun dan 

menganalisis data yang diperoleh dari masing-masing responden secara global 

sehingga nantinya hasil yang diperoleh mencerminkan kondisi rata-rata pada 

sekumpulan sampel. 
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4.2.1 Analisis Data Tes Tertulis 

Analisis data tes tertulis dilakukan dengan memetakan seluruh jawaban 

yang muncul pada setiap siswa, menghimpunnya kemudian mencari persentase 

masing-masing jawaban yang muncul.Hal ini bertujuan untuk menentukan 

konsepsi yang dominan pada masing-masing angkatan. 

Tes tertulis dilakukan menggunakan instrumen soal essay untuk 

mengidentifikasi adanya konsepsi alternatif pada mahasiswa mengenai Kerucut 

Anti-gravitasi.Bentuk soal essay ditunjukkan oleh Lampiran 2. Instrumen soal 

essay terdiri atas 2 soal, soal pertama merupakan permasalahan tentang gaya 

gesek dan soal ke dua tentang penyebab terjadinya fenomena Kerucut Anti-

gravitasi. Pada soal nomor 1.yakni mahasiswa diminta untuk menggambar arah 

gaya gesek dari kasus rotasi benda tegar. 

 

  

Dua buah silinder pejal  A dan B dengan 

ukuran dan massa yang sama diletakkan 

di atas bidang datar kasar. Silinder 

tersebut diberi gaya F seperti pada 

Gambar 4.10. Gambarkanlah vektor 

gaya gesek pada masing-masing 

silinder!  

 

 

F 

Silinder A 

Gambar 4.9  Silinder  di Atas Bidang Datar 

kasar  

F 

Silinder B 

Tabel 4.1 Soal Nomor 1.Pemahaman terkait Gaya Gesek 
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Soal nomor 1 ini menguji pemahaman mahasiswa mengenai konsep gaya 

gesek atau lebih khususnya sifat gaya gesek terkait arahnya yang melawan arah 

gerakan benda. Gaya gesek termasuk dalam kategori dasar pengetahuan Kerucut 

Anti-gravitasi yakni pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami fenomena 

Kerucut Anti-gravitasi. Untuk kasus silinder A, silinder ditarik tepat pada pusat 

massanya sehingga gaya yang bekerja tidak memberikan torsi terhadap pusat 

massa silinder sehingga mula-mula silinder A bergerak translasi murni dan arah 

gaya geseknya kekiri. Pada kasus silinder B, silinder ditarik di ujung atas sehingga 

gaya yang bekerja memberikan torsi terhadap pusat massa dan membuat silinder 

mempunyai kecenderungan berotasi searah putaran jarum jam dengan pusat rotasi 

pusat massa silinder. Akibat rotasi tersebut, titik yang ada di ujung bawah silinder 

mempunyai kecenderungan bergerak kekiri sehingga gaya gesekan yang bekerja 

pada titik ini berarah kekanan. 

Berdasarkan data tes tertulis yang didapatkan hampir dari semua 

responden menjawab bahwa gaya gesek yang dialami silinder A maupun Bberarah 

kekanan.Hal ini menandakan bahwa pengetahuan mahasiswa terkait gaya gesek 

belum dapat dikatakan baik. 

Untuk soal nomor 2 yang berisi persoalan tentang penyebab terjadinya 

fenomena Kerucut Anti-gravitasi yang ditunjukkan oleh Tabel 4.2.Berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan muncul banyak sekali ragam konsepsi yang dimiliki 

mahasiswa terkait permasalahan ini baik konsepsi ilmiah maupun konsepsi 

alternatif.Analisis soal nomor 2 ini secara lengkap ditunjukkan oleh Lampiran 3. 
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Soal berikut terkait dengan Kerucut Anti-gravitasi 

a. Pernahkah Anda melihat  peraga Kerucut Anti-gravitasi sebelumnya? Jika 

pernah, kapan dan dimana Anda melihatnya? 

b. Apakah Kerucut Anti-gravitasi ini menyalahi hukum fisika (karena 

melawan gravitasi)? Jika tidak, bagaimana penjelasan fisika terkait 

fenomena ini? 

c. Besaran-besaran apa saja yang terkait dengan fenomena Kerucut Anti 

gravitasi? 

 

Misal tanda ( * ) menyatakan konsepsi alternatif maka konsepsi-konsepsi 

yang muncul terkait masing-masing bahasan meliputi: (1) konsepsi terkait kerucut 

meliputi bentuk, sudut puncak, massa*, ukuran*, kerapatan*, volume*, posisi* 

dan pusat massa; (2) terkait lintasan meliputi sudut bukaan, sudut kemiringan, 

ketinggian*  dan panjang lintasan*; (3) terkait gaya penyebab meliputi gravitasi, 

dorongan* dan gesekan *; (4) variabel gerak meliputi percepatan*, dan 

kecepatan*. 

 

A Melawan konsep gravitasi 

B Bentuk 

C Sudut Puncak 

J Pusat Massa 

K Sudut Bukaan 

L  Sudut Kemiringan 

Tabel 4.2 Soal Nomor 2. Pemahaman terkait Fenomena Kerucut Anti-Gravitasi 

Tabel 4.3 Ragam Konsepsi yang Muncul dari Tes Tertulis 
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D  Massa* 

E Ukuran* 

F Kerapatan* 

G Volume* 

H Luas Alas* 

I Jarak Pusat dengan rel* 

M Ketinggian* 

N Panjang Lintasan* 

O Gravitasi* 

P Gesekan* 

Q Dorongan* 

R Percepatan* 

 

Setelah dilakukan pemetaan seluruh jawaban, dicari persentase masing-

masing konsepsi untuk mengetahui konsepsi yang mendominasi.Tujuan dari hal 

ini adalah untuk memfokuskan penelitian pada konsepsi-konsepsi yang dominan. 

Selanjutnya dibahas konsepsi-konsepsi yang mendominasi pada masing-masing 

angkatan 

 Angkatan 2010 

Pada mahasiswa angkatan 2010 muncul konsepsi alternatif sejumlah 

28,55% dari total konsepsi yang muncul (konsepsi alternatif dan konsepsi ilmiah), 

pola konsepsi yang muncul diurutkan berdasarkan persentasenya  adalah sudut 

bukaan lintasan (25,00%), sudut kemiringan lintasan (17,85 %), bentuk kerucut 

(12,50%), pusat massa (7,14%), gravitasi (7,14%), ketinggian* (5,36%), rotasi* 

(5,36%), sudut puncak (3,57%), posisi kerucut* (3,57%), ketinggian lintasan* 

(3,57%), gesekan* (3,57%), massa* (1,78%), jarak kerucut dari rel* (1,78%), 

dorongan* (1,78%) dan percepatan* (1,78%). 

Secara umum pada angkatan 2010 hanya terdapat sedikit responden yang 

berpikir bahwa fenomena Kerucut Anti-gravitasi melawan hukum fisika* 
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(1,78%). Terdapat 6 konsepsi yang  munculpada angkatan 2010 namun tidak 

muncul pada angkatan 2010. Konsepsi tersebut meliputi: ukuran*, kerapatan*, 

volume* dan luas alas kerucut*, panjang lintasan* serta kecepatan kerucut* 

(Lampiran 3). 

 Angkatan 2011 

Pada angkatan 2011 persentase konsepsi alternatif adalah sebesar 43,35% 

dari total konsepsi yang muncul. Konsepsi yang muncul diurutkan berdasarkan 

besarnya persentase adalah massa kerucut* (18,42%), sudut kemiringan (15,13%), 

bentuk kerucut (11,84%), ketinggian lintasan* (11,84%), pusat massa (7,23%), 

sudut puncak (3,24%), ukuran kerucut* (3,24%), luas alas kerucut* (3,24%), 

panjang lintasan (2,63%), gravitasi (1,97%), gesekan* (1,97%), dorongan* 

(1,97%), volume kerucut* (1,32%), percepatan kerucut* (0,66%) dan kecepatan 

kerucut* (0,66%). 

Secara umum pada angkatan 2011  responden yang berpikir bahwa 

fenomena Kerucut Anti-gravitasi melawan hukum fisika* ada 1,35%. Terdapat 2 

konsepsi yang muncul pada angkatan 2010 tapi tidak muncul pada angkatan 2011 

konsepsi tersebut meliputi rotasi* dan posisi kerucut* pada lintasan. Konsepsi 

yang muncul pada mahasiswa angkatan 2011 lebih banyak dari pada angkatan 

2010; angkatan 2011 mempunyai 4 konsepsi lebih banyak dibandingkan angkatan 

2010.  

Jika dilihat baik pada angkatan 2010 maupun angkatan 2011 muncul 

banyak konsepsi terkait penyebab terjadinya Kerucut Anti-gravitasi. Konsepsi-

konsepsi yang banyak jumlahnya tersebut akan sulit dan memakan banyak tenaga 
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untuk dianalisis sehingga perlu difokuskan kepada konsepsi yang dominan 

muncul.   

4.2.2 Analisis Data Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperjelas jawaban yang muncul pada tes 

tertulis menjadi lebih spesifik serta mengidentifikasi faktor kemunculan konsepsi 

alternatif.Tes wawancara dilakukan dengan menanyakan kembali konsepsi-

konsepsi yang muncul pada tes tertulis serta memprioritaskan konsepsi yang 

dominan muncul untuk memperkirakan penyebab munculnya konsepsi alternatif 

tersebut. 

Pada tes wawancara mahasiswa diberi pertanyaan lanjutan, pernyataan 

tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh terkait konsepsi mahasiswa 

yang muncul pada tes tertulis, mengetahui kemungkinan faktor penyebab 

munculnya konsepsi tersebut serta mendeteksi adanya konsepsi alternatif pada 

jawaban mahasiswa. Pertanyaan tersebut berupa pertanyaan seperti “apakah pada 

ukuran kerucut yang sama tetapi massa kerucut lebih besar akan tetap dijumpai 

fenomena Kerucut Anti-gravitasi?, apakah fenomena kerucut anti gravitasi juga 

dapat terjadi jika tak ada gesekan (kerucut tak berotasi), apakah posisi awal 

kerucut di atas lintasan akan mempengaruhi fenomena kerucut anti gravitasi?”dan 

sebagainya. Analisis data wawancara ini tersaji pada Lampiran 4. 

4.2 Pembahasan 

Dalam proses kehidupannya seseorang dihadapkan dengan berbagai 

permasalahan yang membutuhkan kemampuan untuk memecahkannya. Dalam 

memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut seseorang melakukan kegiatan 
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berdasarkan pada hal-hal yang dapat diketahui dan dipikirkan. Apa yang diketahui 

dan dipikirkan oleh seseorang dikatakan sebagai kognisi. Kognisi diawali dari 

penginderaan pada suatu obyek (yang menimbulkan sensasi), kemudian 

berdasarkan penginderaan tersebut terjadi persepsi atau pemaknaan dari apa yang 

diindera (Linuwih, 2011: 15).Kognisi mengaitkan antara input berupa konteks 

atau situasi, ide, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang yang 

dipanggil maupun yang nantinya disimpan (Linuwih, 2011: 15).Setelah terjadi 

aktivitas kognisi yang berupa pemaknaan atau persepsi dari berbagai masukan, 

selanjutnya dilakukan penyimpanan dalam bentuk konsepsi ke dalam memori 

jangka panjang(Solaz-Portoles & Lopes, 2007). 

Pada penelitian ini, mula-mula mahasiswa melihat demonstrasi fenomena 

Kerucut Anti-gravitasi dan pada saat bersamaan pada diri mahasiswa terjadi 

proses pembentukan kognisi dan persepsi melalui penginderaan terhadap 

demonstrasi ini (Linuwih, 2011: 16). Setelah terbentuk persepsi, pada diri 

mahasiswa terjadi pembentukan konsepsi terkait fenomena Kerucut Anti-

gravitasi. Pembentukan konsepsi ini terjadi manakala persepsi awal yang baru 

terbentuk berinteraksi dengan konsepsi yang telah ada sebelumnya (Malone, 

2007). Hasil interaksi ini akan disimpan dalam memori jangka panjang dan akan 

dipanggil kembali ketika mahasiswa dihadapkan dengan masalah terkait Kerucut 

Anti-gravitasi (Solaz-Portoles & Lopes, 2007; Maloney & Siegler, 1993). Bentuk  

dan kualitas konsepsi yang terjadi ini bergantung pada kualitas LTM dan STM 

yang mempengaruhi proses kognitif dan koordinasi pengetahuan serta sumber 
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pengetahuan yang membentuk konsepsi yang sudah ada sebelumnya (Linuwih, 

2011; Solaz-Portoles & Lopes, 2007).  

Pada saat mahasiswa diberi permasalahan terkait Kerucut Anti-gravitasi 

dan dituntut untuk menyelesaikannya, pada diri mahasiswa terjadi proses problem 

solving yang menghasilkan solusi (Taber, 2000). Proses problem solving ini 

bergantung oleh variabel kognitif yang ada sebelumnya serta sumber pengetahuan 

yang berhubungan dengan fenomena Kerucut Anti-gravitasi (Linuwih, 2011; 

Solaz-Portoles & Lopes, 2007). Kualitas solusi yang ada menunjukkan kualitas 

konsepsi terkait Kerucut Anti-gravitasi. Kualitas tersebut berkaitan dengan 

kesesuaiannya dengan konsep yang ada atau dengan kata lain berkaitan dengan 

perbandingan antara konsepsi alternatif dan ilmiah yang muncul. 

4.2.1 Karakteristik Konsepsi Mahasiswa Angkatan 2010 dan Angkatan 

2011 

 Penelitian ini menggunakan sampel mahasiswa fisika angkatan 2011 yang 

sedang menempuh kuliah Fisika Dasar 1 dan mahasiswa fisikaangkatan 2010 

yang telah lulus Fisika Dasar 1 serta sedang menempuh kuliah Mekanika 1 

sehingga dapat dibedakan kualitas konsepsi masing-masing.   

Konsepsi yang muncul pada mahasiswa angkatan 2010 dan angkatan 2011 

terkait gaya gesekan tidak jauh berbeda. Dari analisis yang telah dilakukan hampir 

semua responden atau tepatnya sebesar 98,7% responden pada seluruh angkatan 

menjawab dengan jawaban yang belum tepat, baik mahasiswa angkatan 2010 

maupun 2011 berpikir bahwa gaya gesek pada kedua silinder berarah kekanan. 

Berdasarkan analisis data wawancara mayoritas responden pada kedua angkatan 
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memberikan alasan bahwa arah gaya gesek selalu melawan arah gaya yang 

diberikan atau arah gaya gesek selalu melawan gerak sistem. Hal ini menunjukkan 

bahwa konsepsi alternatif terkait gaya gesek merupakan konsepsi yang lintas 

angkatan sehingga kualitas konsepsi mahasiswa angkatan 2010 maupun 2011 

tidak dapat dibedakan. 

Pada soal nomor 2.yang berisi persoalan terkait fenomena Kerucut Anti-

gravitasi, perbedaan ragam konsepsi yang muncul pada kedua angkatan cukup 

terlihat. Pada angkatan 2010 konsepsi yang mendominasi beserta persentasenya 

meliputi: sudut bukaan lintasan (25,00%), sudut kemiringan lintasan (17,85 %) 

dan bentuk kerucut (12,50%). Sedangkan pada angkatan 2011, konsepsi yang 

mendominasi meliputi: massa kerucut* (18,42%), sudut kemiringan (15,13%) dan 

bentuk kerucut (11,84%). 

Semua konsepsi yang dominan muncul pada angkatan 2010 ini merupakan 

konsepsi ilmiah sedangkan pada angkatan 2011 yang mendominasi justru 

pengaruh massa terhadap fenomena Kerucut Anti-gravitasi yang mendominasi. 

Pada angkatan 2010 total persentase konsepsi alternatif yang muncul adalah 

sebesar 28,55% sedangkan pada angkatan 2011 persentase konsepsi alternatif 

adalah sebesar 43,35%. Dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kualitas konsepsi mahasiswa fisika angkatan 2010 terkait fenomena Kerucut Anti-

gravitasi lebih baik dibanding mahasiswa angkatan 2011.Ragam konsepsi yang 

muncul pada angkatan 2010 juga lebih sedikit dibanding angkatan 2011 yang 

menandakan bahwa konsepsi mahasiswa angkatan 2011 lebih variatif. Variasi 
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konsepsi yang lebih besar menunjukkan rendahnya kualitas konsepsi (Malone, 

2007) 

Perbedaan kualitas dan ragam konsepsi mengenai fenomena Kerucut Anti-

gravitasi pada mahasiswa fisika angkatan 2010 dan angkatan 2011 berkaitan 

dengan kualitas pengetahuan dasar/knowledge base akibat pembelajaran yang 

berpengaruh terhadap proses problem solving dan kualitas solusi (Solaz-Portoles 

& Lopes, 2007). Pengetahuan dasar yang dimiliki mahasiswa angkatan 2011 lebih 

baik dibandingkan mahasiswa angkatan 2010 karena mahasiswa angkatan 2010 

mempelajari mekanika lebih mendalam dibanding mahasiswa angkatan 2011. 

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa pada angkatan 2011 semua 

sumber pengetahuan yang menyebabkan munculnya konsepsi alternatif terkait 

fenomena Kerucut Anti-gravitasi berasal dari intuisi kehidupan sehari-hari, hal ini 

menandakan bahwa alam pikiran mahasiswa angkatan 2011 masih terkait hal-hal 

riil yang ada disekelilingnya. Jika dibandingkan dengan angkatan 2011, alam 

pikiran mahasiswa angkatan 2010 lebih bersifat abstrak.Hal ini ditandai dengan 

munculnya kemampuan kerangka teori spesifik pada angkatan ini.Perbedaan alam 

pikiran kedua angkatan terkait konep mekanika ini sangat dipengaruhi oleh 

perbedaan pengalaman belajar dan tingkat kedewasaan yang dialami oleh masing-

masing angkatan. 

4.2.2 Faktor-faktor Penyebab Munculnya Konsepsi Alternatif 

 Menurut Linuwih (2011: 59), tes wawancara dilakukan untuk 

mempertegas hasil tes tertulis serta mengungkap data yang didapat dari tes 

tertulis. Pada penelitian ini instrumen soal essay bertujuan untuk mengungkap 
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kualitas dan ragam konsepsi mahasiswa terkait Kerucut Anti-gravitasi, sedangkan 

proses wawancara dilakukan untuk mengungkap faktor penyebab munculnya 

konsepsi tersebut sebagai data yang tidak didapat dari tes tertulis. Dalam 

penelitian ini faktor yang dicari merupakan faktor penyebab munculnya konsepsi 

alternatif.  

Setelah dilakukan wawancara terkait soal nomor 1 yakni tentang arah dari 

gaya gesek, seperti yang telah diuraikan di atas bahwa sejumlah 98,7% mahasiswa 

dari semua angkatan menjawab dengan jawaban yang belum tepat yaitu bahwa 

gaya gesek yang dialami kedua silinder berarah ke kiri. Berdasarkan analisis data 

wawancara dapat disimpulkan bahwa jawaban tersebut muncul karena mahasiswa 

memiliki konsepsi tentang gaya gesek sebagai berikut: 

(1) Arah gaya gesek selalu melawan arah gaya yang diberikan.  

Pemahaman yang benar adalah arah gaya gesek melawan gerak benda 

bukan melawan gaya yang diberikan pada benda. Faktor yang menyebabkan 

munculnya konsepsi ini adalah intuisi dari pengalaman sehari-hari; pada 

pengalaman sehari-hari gaya gesek selalu melawan usaha yang 

dilakukan/membebani usaha yang dilakukan. Faktor yang lain adalah apresiasi 

konseptual, mahasiswa selalu menganggap gaya gesek selalu melawan arah gaya 

yang diberikan dan dalam mengerjakan soal selalu menggambar arah gaya gesek 

melawan arah gaya yang ada.  

(2) Gaya gesek bekerja pada seluruh sistem.  

Pandangan (2) ini lebih baik dibanding pemahaman (1) karena sudah 

penyangkut pemahaman bahwa arah gaya gesek melawan arah gerak. Namun 
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pandangan ini menganggap arah gerak yang dimaksud merupakan arah gerak dari 

seluruh (diwakili pusat massa), pemahaman yang benar adalah arah gaya gesek 

berlawanan dengan arah gerak di titik dimana gaya gesek tersebut bekerja, dalam 

kasus ini adalah titik kontak antara silinder dan bidang. Hal ini menandai oleh 

rendahnya kemampuan berpikir formal yang dimiliki mahasiswa, mahasiswa 

kurang mampu menggunakan konsep yang dikuasainya untuk menjelaskan 

fenomena yang sama sekali asing baginya (Solaz-Portoles & Lopes, 2007). 

(3) Tidak dapat membedakan kasus gerak translasi dan gerak rotasi.  

Hal tersebut nampak dari penjelasan mahasiswa yang tidak melibatkan 

torsi pada kasus silinder B. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa 

terkait gaya gesek masih terpotong-potong (fragmented) yang disebabkan oleh 

kurangnya koordinasi antar pengetahuan dasar (knowledge base) yang dimiliki 

mahasiswa (Linuwih, 2011; Solaz-Portoles& Lopes, 2007), koordinasi 

pengetahuan dasar terkait gaya gesek pada kasus gerak translasi dan kasus rotasi 

kurang baik.   

Tahap penelitian selanjutnya adalah menyelidiki penyebab munculnya 

konsepsi alternatif pada jawaban mahasiswa terkait penyebab fenomena Kerucut 

Anti-gravitasi.Tahapan ini dilakukan dengan mengamati jawaban mahasiswa saat 

wawancara karena pada soal tertulis mahasiswa tidak diberikan kesempatan untuk 

memberikan alasan jawaban mereka secara spesifik. Konsepsi-konsepsi alternatif 

yang dominan dan perlu menjadi fokus penelitian pada masing-masing angkatan 

meliputi; angkatan 2010: (1) ketinggian*, (2) rotasi* dan  (3) posisi kerucut*; 

angkatan 2011: (1) massa*, (2) ketinggian* dan (3) ukuran kerucut*. Selanjutnya 
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pada masing-masing angkatan dibahas kemungkinan faktor penyebab munculnya 

konsepsi tersebut berdasarkan penjelasan mahasiswa terkait jawaban tes tertulis 

yang disampaikan saat wawancara. 

 Angkatan 2010 

Pada angkatan 2010 muncul beberapa konsepsi alternatif yang 

mendominasi terkait persoalan penyebab terjadinya fenomena Kerucut Anti-

gravitasi, penjelasan konsepsi-konsepsi tersebut adalah sebagai berikut: 

 Ketinggian kerucut 

Dalam hal ini ketinggian yang dimaksud merupakan ketinggian kerucut 

relatif terhadap dasar lintasan. Mahasiswa berpikir bahwa jika ketinggian kerucut 

terhadap lintasan semakin besar maka kerucut tidak akan dapat menaiki lintasan 

atau dengan kata lain fenomena Kerucut Anti-gravitasi tidak akan terjadi. Jika 

dilihat ketinggian ini erat dengan posisi benda pada lintasan serta sudut 

kemiringan lintasan. 

Posisi benda merupakan konsepsi alternatif, itulah alasan masuknya 

konsepsi ketinggian kerucut kedalam kategori konsepsi alternatif. Konsepsi ini 

muncul karena pada pengalaman atau dengan kata lain berasal dari intuisi 

kehidupaan sehari-hari yang mereka miliki semakin besar kemiringan suatu 

lintasan maka ketinggian titik tertentu pada lintasan tersebut adalah makin  besar. 

Padahal pada peragaan yang dilakukan Kerucut Anti-gravitasi dilepaskan pada 

titik-titik yang berbeda pada lintasan. 
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 Rotasi kerucut 

Mahasiswa berpikir bahwa fenomena Kerucut Anti-gravitasi akan terjadi 

hanya ketika gerak kerucut merupakan perpaduan gerak translasi dan rotasi. 

Ketika ditanya tentang alasan jawaban tersebut mahasiswa berpikir bahwa gaya 

yang menyebabkan kerucut menaiki bidang miring adalah gaya gesek dan gaya 

gesek tersebut muncul karena adanya rotasi. Hal ini merupakan pemahaman yang 

salah dan muncul dari praduga yang dimiliki mahasiswa atau dengan kata lain 

mahasiswa berteori sendiri  terkait hal tersebut. Istilah yang lain adalah muncul 

kerangka teori spesifik pada diri mahasiswa (Linuwih, 2011: 39).  

 Posisi kerucut 

Mahasiswa berpikir bahwa posisi kerucut pada bidang akan 

mempengaruhi gejala gerak yang terjadi. Konsepsi ini erat kaitannya dengan 

konsepsi tentang ketinggian kerucut seperti dibahas sebelumnya. Mahasiswa 

berpendapat bahwa jika posisi awal kerucut semakin jauh dari ujung bawah 

lintasan maka kerucut tidak akan naik bahkan ada juga sebagian mahasiswa yang 

berfikir bahwa kerucut akan menaiki lintasan jika posisi awal kerucut ada di ujung 

bawah dan kerucut akan menuruni lintasan saat posisi awal kerucut ada di ujung 

atas lintasan. Hal ini merupakan pemahaman yang salah dan muncul dari praduga 

yang dimiliki mahasiswa atau dengan kata lain muncul kerangka teori spesifik 

pada diri mahasiswa (Linuwih, 2011: 40). 
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 Angkatan 2011 

Pada angkatan 2011 muncul beberapa konsepsi alternatif yang 

mendominasi terkait persoalan penyebab terjadinya fenomena Kerucut Anti-

gravitasi, penjelasan konsepsi-konsepsi tersebut adalah sebagai berikut: 

 Massa kerucut 

Mahasiswa berpikir bahwa untuk keadaan geometri yang sama dan massa 

kerucut diperbesar hingga batasan tertentu fenomena Kerucut Anti-gravitasi tidak 

akan terjadi. Hal ini tentu saja salah karena pada kenyataannya fenomena Kerucut 

Anti-gravitasi ini tidak bergantung pada massa benda. Konsepsi ini muncul karena 

faktor intuisi pengalaman sehari-hari yakni semakin besar massa benda, gaya yang 

dibutuhkan untuk menggerakkan benda menaiki bidang miring akan semakin 

besar.  

Pada hal ini mahasiswa berpikir bahwa gaya yang menyebabkan kerucut 

menaiki lintasan besarnya tetap sehingga untuk massa yang semakin besar gaya 

tersebut tidak mampu melawan gravitasi. Konsepsi ini salah karena gaya yang 

membuat kerucut bergerak menaiki bidang merupakan gaya berat dan semakin 

besar massa kerucut gaya berat yang bekerja makin besar sehingga percepatan  

kerucut makin besar.  

 Ketinggian kerucut 

Dalam hal ini ketinggian yang dimaksud merupakan ketinggian kerucut 

relatif terhadap dasar lintasan. Mahasiswa berpikir bahwa jika ketinggian kerucut 

terhadap lintasan semakin besar maka kerucut tidak akan dapat menaiki lintasan 

atau dengan kata lain fenomena Kerucut Anti-gravitasi tidak akan terjadi. Jika 
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dilihat ketinggian ini erat dengan posisi benda pada lintasan serta sudut 

kemiringan lintasan. 

Posisi benda merupakan konsepsi alternatif, itulah alasan masuknya 

konsepsi ketinggian kerucut kedalam kategori konsepsi alternatif. Konsepsi ini 

muncul karena pada pengalaman atau dengan kata lain berasal dari intuisi 

kehidupaan sehari-hari yang mereka miliki semakin besar kemiringan suatu 

lintasan maka ketinggian titik tertentu pada lintasan tersebut adalah makin  besar. 

Padahal pada peragaan yang dilakukan Kerucut Anti-gravitasi dilepaskan pada 

titik-titik yang berbeda pada lintasan. 

 Ukuran kerucut 

Mahasiswa berpikir bahwa semakin besar ukuran kerucut fenomena 

Kerucut Anti-gravitasi tidak akan terjadi. Hal ini berdasarkan pemahaman yang 

salah yang muncul dari pengalaman sehari-hari bahwa semakin besar ukuran 

suatu benda maka benda tersebut akan makin sulit untuk digerakkan,pemikiran ini 

salah karena mahasiswa mengukur kelembaman benda dengan ukuran benda 

bukan dengan massa  benda. Faktor penyebab munculnya konsepsi ini adalah 

intuisi pengalaman sehari-hari. 

4.2.3 Upaya Mengatasi Munculnya Konsepsi Alternatif pada Mahasiswa 

Permasalahan Kerucut Anti-gravitasi melibatkan banyak konsep mekanika 

yang saling terkait yang meliputi konsep gravitasi, konsep pusat massa, konsep 

geometri, konsep rotasi dan konsep gaya gesek sehingga pada dasarnya kualitas 

konsepsi yang muncul dari mahasiswa terkait fenomena Kerucut Anti-
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gravitasidapat dipandang mencerminkankualitas konsepsi terkait konsep 

mekanika secara keseluruhan.  

Pada penelitian ini kualitas konsepsidiukur dengan perbandingan jumlah 

konsepsi alternatif dan konsepsi ilmiah. Konsepsi alternatif yang muncul 

sebanding dengan buruknya kualitas konsepsi yang ada sehingga perlu dilakukan 

upaya meminimalisir terjadinya konsepsi alternatif pada diri mahasiswa (Wening, 

2008). Upaya yang perlu dilakukan untuk meminimalkan terjadinya konsepsi 

alternatif yang paling penting adalah dengan menggunakan fakta konsepsi 

alternatif yang ada pada pemahaman Kerucut-Anti-gravitasi dapat digunakan 

sebagai bahan pijakan dalam pembelajaran mekanika selanjutnya. 

Faktor intuisi dan fragmentasi perlu diatasi dengan mengupaya 

pembelajaran bermakna (Linuwih, 2011: 174). Mahasiswa tidak sekedar belajar 

konsep mekanika pada tingkat pola permukaan, tetapi harus bisa mengaitkan satu 

konsep dengan konsep yang lain. Dengan pemahaman sampai tuntas, maka 

diharapkan mahasiswa dapat memahami segala macam persoalan yang berkaitan 

dengan konsep mekanika yang dipelajari. Pembelajaran juga sebaiknya dikaitkan 

dengan pengalaman yang terjadi dikehidupan sehari-hari serta sebisa mungkin 

mahasiswa diarahkan untuk mampu menjelaskan fenomena-fenomena fisika yang 

terjadi dikehidupan sehari-hari. 

Faktor yang berkaitan dengan apresiasi konseptualdan 

kekuranganKemampuan Pemikiran Formaldisebabkan oleh kebiasaan mahasiswa 

mengerjakan soal-soal dengan urutan tertentu misalnya diketahui, ditanya dan 

jawab serta dengan rumus ‟sakti‟ yang merupakan jalan pintas pengerjaan. 
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Penyelesaian soal dengan cara ini tidak membiasakan mahasiswa untuk berfikir 

logis sehingga saat diberikan soal yang sedikit berbeda mahasiswa akan merasa 

kesulitan. Untuk mengatasi faktor ini seharusnya soal-soal yang diberikan harus 

menekankan logika dan kematangan konsep (Solaz-Portoles & Lopes, 2007). 

Pengajar juga harus menekankan pengerjaan soal mulai dari hukum yang 

mendasar atau dengan kata lain mahasiswa diajarkan penurunan rumus dari 

hukum dasar. 

 Faktor yang berhubungan dengan kerangka teori spesifik, sebenarnya ada 

baiknya bagi mahasiswa. Hal ini dikarenakan mahasiswa mencoba menyelesaikan 

masalah dengan mengelaborasi segala kemampuan konsepsi yang dimikili. 

Namun karena faktor informasi pengetahuan yang memang belum cukup, kadang-

kadang ada teori yang dikemukakan tidak sesuai dengan konsep/teori yang 

sesungguhnya. Untuk mengatasi faktor ini sebaiknya kegiatan pembelajaran 

dilakukan dengan cara berdiskusi atau wawancara karena di forum diskusi atau 

wawancara ini akan diketahui berbagai dasar teori yang digunakan oleh siswa 

untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi (Linuwih, 2011: 169).  

Faktor pemahaman kurang mendalam sesungguhnya merupakan penyakit 

yang biasa terjadi, yaitu siswa kurang mau membaca atau menelaah lebih lanjut. 

Untuk mengatasi faktor malas ini tidak ada jalan lain kecuali mahasiswa diberi 

tugas terkontrol yang kontinu agar selalu belajar. Bentuk umum yang perlu 

dilakukan antara lain: pembelajaran bermakna, pembelajaran berbasis konteks, 

pembelajaran dengan menggunakan peta konsep, dan pembelajaran yang dapat 

menyadarkan adanya prasarat pada suatu konsep/konteks (Linuwih, 2011:174). 
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 Dalam pelaksanaan praktis pembelajaran pengajar dihadapkan dengan 

segala kemungkinan sebab terjadinya konsepsi alternatif, sehingga perlu 

diupayakan pembelajaran yang dapat menghindari kemunculan konsepsi alternatif 

secara menyeluruh. Secara umum dapat disintesis empat hal pokok yang perlu 

dilakukan dalam upaya menghindari agar tidak terjadi konsepsi alternatif:   

1. Penjelasan suatu konsep secara detail, menyangkut ciri khas suatu konsep. 

Beberapa cara dapat dilakukan bergantung konsep dan konteks, misalnya 

penekanan makna dengan contoh dan analogi, penekanan perbedaan makna 

pokok, penegasan konsep tertentu sebagai penyebab utama, dan penekanan 

makna hukum dalam fisika dan manfaat terapannya. 

2. Pemberian contoh konsep dengan konteks tertentu, perlu dibahas secara 

teoretis dengan mengedepankan ciri khas konsep, bahkan dapat diberikan 

contoh kondisi ekstrim. Dari contoh konteks tersebut perlu dilakukan 

penelaahan secara teoretis dan rumusan,  

3. Penjelasan makna, dan fungsi fisis secara bertahap sesuai urutan mekanisme 

ataupun peristiwa dengan tetap menekankan karakteristik khusus setiap 

konsep. Bila perlu dilakukan penjelasan menggunakan peta konsep dengan 

urutan logis. 

4. Pada akhirnya untuk melatih kerangka berpikir teoretis, mahasiswa 

diberikan kesempatan berpikir dan berdiskusi baik dengan temannya atau 

bersama pangajar secara klasikal. 

Dari keempat hal pokok tersebut maka dapat disarikan bahwa upaya 

pembelajaran yang perlu dilakukan untuk menghindari konsepsi alternatif adalah 
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suatu pembelajaran yang dapat menyajikan suatu konsep secara detail dengan 

kelengkapan ciri khasnya, dengan contoh konsep ataupun konteks yang tetap 

mengedepankan ciri khas konsep tersebut. Adakalanya ciri itu diungkapkan dalam 

bentuk rumusan tertentu. Penjelasan fungsi suatu konsep di antara konsep lain, 

dilakukan sesuai urutan mekanisme ataupun peristiwa secara logis, dengan tetap 

menekankan karakteristik khusus setiap konsep. Untuk memperkuat kerangka 

berpikir teoretis, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat 

dengan cara bertukar pikiran/berdiskusi yang dapat menyadarkan adanya 

karangka berpikir yang salah. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan sebelumnya, telah diperoleh 

penjelasan teoritis fenomena Kerucut Anti-gravitasi dengan metode geometri 

yaitu sistem Kerucut Anti-gravitasi dapat dianggap sebagai 2-manifold. 

Penjelasan tersebut meliputi: (1) faktor penyebab fenomena Kerucut Anti-

gravitasi yang dapat dibedakan menjadi faktor geometrik dan faktor pusat masa. 

(2) kemungkinan gerak Kerucut Anti-gravitasi atau syarat terjadinya fenomena 

Kerucut Anti-gravitasi yang digambarkan oleh hubungan  pertidaksamaan: 

 −
tan 𝛼 tan 𝛽

1 − tan 𝛼 tan 𝛽
 > tan 𝜃                                                                                         (5.1) 

serta (3) persamaan gerak Kerucut Anti-gravitasi yang ditunjukkan oleh 

persamaan: 

𝑣 𝜉 =   
2𝑚𝑔 sin 𝛿

3𝐼
  

𝜉3tan3𝛽 −3𝜉2𝐷tan3𝛽tan2𝛼 + 3𝜉𝐷2tan3𝛽 tan 𝛼

tan 𝛼 tan 𝛽  1 − tan 𝛼 tan 𝛽 2
  

(5.2) 

Telah diperoleh stuktur pemahaman tentang fenomena Kerucut Anti-

gravitasi pada mahasiswa fisika angkatan 2010 dan angkatan 2011 yang 

digambarkan oleh bentuk-bentuk konsepsi alternatif yag muncul. Pada beberapa 

konteks, secara umum terdapat perbedaan konsepsi alternatifpada kedua angkatan. 

Namun ada beberapa konsep yang memunculkan konsepsi alternatif yang tidak 
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pernah berubah lintas angkatan.Latar belakang kognitif yang melandasi terjadinya 

konsepsi alternatif terkait fenomena Kerucut Anti-gravitasi pada mahasiswa 

terdiri dari faktor intuisi pengalaman sehari-hari, fragmentasi pengetahuan, 

kemampuan pemikiran formal, pemahaman yang kurang mendalam dan kerangka 

teori spesifik.Pada dasarnya pola konsepsi alternatif yang muncul dari mahasiswa 

terkait fenomena kerucut Anti-gravitasi mencerminkan konsepsi terkait konsep 

mekanika secara keseluruhan sehingga perlu dilakukan upaya meminimalisir 

terjadinya konsepsi alternatif dengan langkah-langkah berikut: pembelajaran 

bermakna, pembelajaran berbasis pengalaman, pembelajaran berbasis konteks, 

pembelajaran dengan menggunakan peta konsepdan pembelajaran dengan metode 

diskusi sehingga mahasiswa menyadari untuk mengubah kerangka berpikirnya. 

5.2 Saran 

Skripsi ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi dosen fisika untuk 

melaksanakan praktikum mekanika serta dapat dijadikan sebagai rujukan sebagai 

peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti lain terutama 

pada bagian analisis matematika/geometri yang ada.   
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LAMPIRAN 1. DATA PERCOBAAN KERUCUT ANTI-GRAVITASI 

 

Tabel Data Percobaan Kerucut Anti-gravitasi 

           
No 2α 2β Α Β θ tan α tan β tan θ tan ϕ δ (%) 

1 15 44.8 7.5 22.4 3 0.132 0.412 0.052 0.058 11.538 

2 25 44.8 12.5 22.4 5 0.
 22 0.412 0.087 0.101 16.092 

3 30 44.8 15 
 2.4 8 0.268 0.412 0.14 0.124 11.429 

4 30 44.8 15 22.4 10 0.268 0.412 0.176 0.124 29.545 

 
31 44.8 15.5 22.4 10 0.277 0.412 0.176 0.129 26.705 

6 32 44.8 16 22.4 10 0.287 0.412 0.176 0.134 23.864 

7 32 44.8 16 22.4 10 0.287 0.412 0.176 0.134 23.864 

8 36 44.8 18 22.4 9 0.325 0.412 0.158 0.155 1.899 

9 40 44.8 20 22.4 10 0.364 0.412 0.176 0.176 0 

10 43 44.8 21.5 22.4 12 0.394 0.412 0.212 0.194 8.491 

11 43 44.8 21.5 22.4 12 0.394 0.412 0.212 0.194 8.491 

12 46 44.8 23 22.4 15 0.424 0.412 0.268 0.212 20.896 
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LAMPIRAN 2. INSTRUMEN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

1. Dua buah silinder pejal  A dan B dengan ukuran dan massa yang sama 

diletakkan di atas bidang datar kasar. Silinder tersebut diberi gayaF seperti 

pada Gambar 1. Gambarkanlah vektor gaya gesek pada masing-masing 

silinder! 

 

 

 

 

 

 

 

2. Soal berikut terkait dengan Kerucut Anti-gravitasi 

a. Pernahkah Anda melihat  peraga Kerucut Anti-gravitasi sebelumnya? 

Jika pernah, kapan dan dimana Anda melihatnya? 

 

 

 

b. Menurut anda, apakah Kerucut Anti-gravitasi ini menyalahi hukum 

fisika (karena melawan gravitasi)? Jika tidak, bagaimana penjelasan 

fisika terkait fenomena ini? 

 

 

 

 

 

Nama  : 

NIM  : 

Nilai  : 

Jawab : 

Jawab :  

F 
F 

SILINDER B SILINDER A 

Gambar 1.Silinder  di Atas Bidang 

datar kasar  
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c. Besaran-besaran apa saja yang terkait dengan fenomena Kerucut Anti-

gravitasi tersebut? 

 

 

 

 

d. Soal berikut dikerjakan secara berkelompok 

Perhatikan Gambar 2., Gambar 3. dan Gambar 4.; berdasarkan analisis 

mekanika pada fenomena Kerucut Anti-gravitasi terdapat peryaratan 

sebagai berikut: 

 

 −
tan 𝛼 tan 𝛽

1 − tan 𝛼 tan 𝛽
 ≥ tan 𝜃 

 

Persamaan 1) merupakan syarat terjadinya penanjakan pada Kerucut Anti-

gravitasi.Ujilah berlakunya persamaan tersebut dengan melakukan 

pengukuran sudut dan mengisi Tabel 1.berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tampak samping 

r

(

)

(

) 

x 

𝜃 

2t 

2α 

Gambar 4. Tampak atas 

2r 

Jawab : 

2D 

2β 

Gambar 3. Geometri kerucut 
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Tabel 1. Tabel data praktikum  

No  2α 2β 2θ Tanα Tanβ tanθ 
 −

tan𝛼 tan𝛽

1 − tan𝛼 tan𝛽
  

1        

2        

3        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawab : 
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LAMPIRAN 3. ANALISIS DATA TES TERTULIS 

Tabel Analisis Data Jawaban Tes Tertulis Mahasiswa Fisika Angkatan 2010 Soal 2 

No KODE 
RESPONDEN 

A Konsepsi yang muncul 

Kerucut lintasan  Gaya variabel 
gerak 

    

B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

1 A1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 A2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
3 A3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 A4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 A5 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 A6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 A7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 A8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 A9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 A10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 A11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 A12 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 A13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 A14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
15 A15 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 A16 0 1   0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 A17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 A18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 A19 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 A20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 A21 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
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22 A22 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 A23 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
24 A24 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 A25 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 A26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
27 A27 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 A28 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 
29 A29 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 A30 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
31 A31 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
32 A32 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 A33 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 A34 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 A35 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
36 A36 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

37 A37 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

JUMLAH 2 18 5 28 5 1 2 5 3 11 1
7 

23 1
7 

4 3 3 3 1 1 0 0 

PERSENTASE 1.3 12 3.3 0.7 1.3 0.7 1.3 3.
3 

2 7.2 1
1 

15 1
1 

2.6 2 2 2 0.7 0.7 0 0 
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Tabel Analisis Data Jawaban Tes Tertulis Mahasiswa Fisika Angkatan 2011 Soal 2 

 

No KODE 

RESPO

NDEN 

A Konsepsi yang muncul  

Kerucut lintasan  gaya variabel gerak  

B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U  

1 B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0  

2 B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1  

3 B3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  

4 B4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

5 B5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

6 B6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

7 B7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0  

8 B8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  

9 B9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  

10 B10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0  

11 B11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  

12 B12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

13 B13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

14 B14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0  

15 B15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1  

16 B16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

17 B17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

jumlah 

prosentase 

1 7 2 1 0 0 0 0 1 4 1

4 

10 3 0 4 2 1 1 2 0 3 56 

1.7

9 

12.

5 

3.5

7 

1.7

9 

0 0 0 0 1.7

9 

7.1

4 

2

5 

17.

9 

5.3

6 

0 7.1

4 

3.5

7 

1.7

9 

1.7

9 

3.5

7 

0 5.3

6 

100 
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KETERANGAN 

A Melawan konsep gravitasi 

B Bentuk 

C Sudut Puncak 

D  Massa* 

E Ukuran* 

F Kerapatan* 

G Volume* 

H Luas Alas* 

I Jarak Pusat dengan rel* 

J Pusat Massa 

K Sudut Bukaan 

L  Sudut Kemiringan 

M Ketinggian* 

N Panjang Lintasan* 

O Gravitasi* 

P Gesekan* 

Q Dorongan* 

R Percepatan* 
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LAMPIRAN 4. ANALISIS DATA WAWANCARA 

 

Analisis data wawancara Angkatan 2010 

No Nama Konsepsi Alternatif 

1 A10 1. (1) Gaya gesek selalu melawan arah gaya 

yang diberikan 

2. (2b.) Massa kerucut makin besar kerucut tidak 

akan naik, pusat massa kerucut 1/3t 

2 A30 1. (1) Gaya gesek selalu melawan arah gaya 

yang diberikan 

2. (2b.) Massa kerucut makin besar kerucut tidak 

akan naik, semakin panjang lintasan gerak 

kerucut makin cepat, gaya gesek harus ada. 

Bila taka ada rotasi tidak akan naik  

3 A31 (2b.) Gravitasi bukan gaya, tapi efek pusat 

massa. Semakin tinggi lintasan semakin sulit 

naik 

4 A34 (2b.) Massa kerucut makin besar massa makin 

sulit naik. Posisi kerucut pada bidang miring. 

5 A3 (2b.) Berat benda makin besar kerucut tidak akan 

naik, panjang lintasan semakin besar keucut tidak 

akan naik. Massa jenis berpengaruh. 

6 A2 (2b.) kerucut punya 2 titik pusat massa, massa kecil 

(ringan) benda tidak bergerak massa besar benda 

bergerak . Ketinggian bidang.  

7 A1 (2b.) Gravitasi dipengaruhi bentuk benda 

8 A36 (2b.) Gravitasi bukan gaya dan dapat dilawan dengan 

perlakuan pada pusat massa, ketinggian. Semakin 

besar massa kecepatan semakin kecil. Panjang 

lintasan semakin besar kerucut susah naik 

9 A6 (2b.) ketinggian pusat massa kerucut terhadap 
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lintasan konstan selama bergerak.  

10 A7 1. (1) Gaya gesek selalu melawan arah gerak. 

2. (2b.) massa: semakin besar semakin bisa naik. 

Ketinggian lintasan, semakin panjang lintasan 

kerucut makin susah naik. 

11 A8 1. (1) gaya gesek selalu melawan arah gerak 

sistem. 

2. (2b.) semakin tinggi lintasan sulit naik. 

12 A9 1. (1) Gaya gesek melawan arah gaya yang 

diberikan 

2. Semakin berat kerucut kerucut tidak akan naik. 

Tinggi berpengaruh, posisi kerucut makin tinggi 

kerucut tidak naik 

13 A13 1. (1) Arah gaya gesek melawan arah gerak 

2. (2b.) Semakin tinggi posisi kerucut, kerucut 

semakin sulit menaiki lintasan 

14 A17 (2b.) Massa makin besar akan makin mudah naik, posisi 

kerucut pada lintasan 

15 A15 1. (1) Gaya gesek selalu melawan arah gerak 

2. (2b.) tinggi lintasan tidak boleh melampaui besar 

jari-jari terbesar kerucut. 

16 A32 (1) Gaya gesek selalu melawan arah gerak system 

17 A16 (1) Gaya gesek selalu melawan arah gerak system 

18 A5 (2b.) Luas penampang benda/ ukuran mempengaruhi  

19 A33 (1) Gaya gesek menentang gaya yang diberikan 
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No Kode Responden Konsepsi alternatif 

1 B11 (2b.) kerucut dipercepat karena gaya yang 

disebabkan oleh massa dan momen inersia 

2 A11 1. (1) Semua benda akan mengalami gaya gesek 

yang berlawanan dengan gaya yang diberikan 

2. (2b.) jika massa besar untuk keadaan yang 

sama kerucut tidak mungkin naik (massa 

mempengaruhi) 

3 B6 (2b.) jika massa kerucut semakin besar kerucut 

tidak akan naik, massa ada batas-batasnya. 

4 B15 (2b.) kerucut dipercepat karena sifat inersia juga 

karena percepatan sudut. 

5 B7 1. (1) Semua benda akan mengalami gaya gesek 

yang berlawanan dengan gaya yang diberikan 

2. Semakin berat semakin sulit naik. 

6 B13 (2b.) momen inersia mempengaruhi proses 

naiknya kerucut. Gaya yang menyebabkan 

kerucut bergerak berasal dari percepatan 

sudut. 

7 B5 (2b.) momen inersia dan rotasi mempengaruhi 

proses naiknya kerucut. Percepatan 

dikarenakan oleh gaya yang disebabkan oleh 

percepatan sudut 

8 B17 1. (1.) Gaya gesekan selalu melawan gaya yang 

diberikan. 

2. (2b.)  posisi, jika benda diletakkan di ujung 

bawah benda akan naik, jika diletakkan di 

ujung atas benda akan turun. 

9 B8 1. (1.) Gaya gesekan selalu melawan gaya yang 

diberikan 

Analisis data wawancara angkatan 2011 
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2. (2b.) posisi, jika benda diletakkan di ujung 

bawah benda akan naik, jika diletakkan di 

ujung atas benda akan turun. 

10 B9 1. (1.) Gaya gesekan selalu melawan gaya yang 

diberikan 

2. (2b.) Bergerak naik karena gaya gesek yang 

melawan arah gravitasi lebih besar dibanding 

gravitasi, posisi meletakkan kerucut 

berpengaruh. Massa berpengaruh.  

11 B10 (2b.) Massa berpengaruh pada proses naik, jika 

massa terlalu besar kerucut tidak akan naik 

12 B16 (1) Gaya gesek selalu melawan gaya yang 

diberikan, gaya gesek berlaku pada banyak 

titik 

13 A14 1. (1)Gaya gesek selalu melawan arah gaya yang 

diberikan 

2. (2b.) Massa kerucut makin besar kerucut tidak 

akan naik, tinggi lintasan makin besar kerucut 

tidak akan naik, sudut lintasan makin besar 

kerucut tidak akan naik  


