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ABSTRAK 
 

Putri, Danastri Shahanz. 2014. Analisis Konsepsi dan Perubahan Konseptual 

Pokok Bahasan Suhu dan Kalor Fisika SMP. Skripsi, Jurusan Fisika, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing : Dr. Suharto Linuwih, M.Si.  

Kata kunci: Konsepsi, Perubahan Konseptual, Suhu dan Kalor.  

 

Dalam mempelajari fisika dibutuhkan pemahaman konsep yang matang. 

Salah satu materi fisika yang menuntut siswa untuk memahami konsep beserta 

aplikasinya adalah suhu dan kalor. Berdasarkan berbagai proses pembelajaran 

yang diterima siswa baik di sekolah ataupun berdasarkan pengalamannya akan 

terbentuk suatu konsepsi. Konsepsi yang dimiliki siswa dikategorikan ke dalam 

konsepsi ilmiah, konsepsi alternatif, dan konsepsi paralel. Adakalanya siswa 

mengubah konsepsinya dengan alasan tertentu, jika siswa mengalami hal ini maka 

dapat dikatakan siswa mengalami perubahan konseptual. Untuk mengetahui 

bentuk konsepsi yang dimiliki siswa dan seperti apa perubahan konseptual yang 

terjadi pada siswa SMP, maka dilakukan penelitian kualitatif. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsepsi dan perubahan konseptual siswa 

SMP pada pokok bahasan suhu kalor. Subjek dalam  penelitian ini adalah siswa 

kelas VII dan VIII SMP Negeri 1 Pati tahun pelajaran 2013/2014. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik sampling purposive, dengan alasan 

kelas VII unggulan dan reguler yang sedang berada pada kondisi puncak karena 

baru saja menerima materi dan kelas VIII unggulan yang berada pada kondisi 

terdegradasi kemampuan berpikir karena pengaruh waktu. Siswa diberikan tes 

tertulis untuk memunculkan konsepsinya. Kemudian diberikan tes wawancara 

untuk mengetahui perubahan konseptual yang terjadi pada siswa. Bentuk konsepsi 

yang muncul pada siswa kelas VII unggulan adalah konsepsi ilmiah, sedangkan 

kelas VII reguler dan VIII unggulan lebih banyak konsepsi alternatif. Perubahan 

konseptual yang terjadi pada kelas VIII unggulan adalah terjadi penurunan 

pemahaman siswa tentang materi suhu dan kalor yang ditunjukkan dengan 

menurunnya prosentase konsepsi ilmiah siswa.   
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada hakikatnya manusia dan alam hidup berdampingan. Manusia 

diciptakan sebagai khalifah di bumi untuk menjaga alam dan alam memberikan 

manfaat yang sangat besar bagi manusia. Alam memberi pelajaran bahwa setiap 

fenomena yang ditunjukkan adalah sebuah tanda yang memiliki arti yang berbeda 

untuk manusia. Berbagai hal mengenai alam dan gejalanya baik yang bisa dilihat 

atau hanya dapat dirasakan dibahas dalam fisika. Fisika merupakan salah satu 

cabang dari ilmu pengetahuan alam yang sangat bermanfaat bagi perkembangan 

kehidupan. Kompleksitas yang dimiliki oleh fisika menjadikannya sebagai salah 

satu ilmu yang memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi masa kini. 

Sutrisno (2009: 14) menyatakan bahwa fisika perlu dipelajari karena perannya 

sebagai ilmu yang menjadi dasar bagi pengembangan berbagai teknologi. 

Salah satu cara untuk mempelajari fisika adalah dengan memasukkannya 

ke dalam kurikulum di sekolah termasuk di tingkat Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). Tujuan mempelajari fisika di tingkat SMP adalah meningkatkan 

pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan ke 

jenjang berikutnya. Berdasarkan tujuan tersebut, pelajaran fisika memiliki potensi 

yang sangat besar untuk dijadikan sebagai wahana mengembangkan berbagai 

kemampuan. Salah satunya kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dapat dilihat 

dari kemampuan konsep dan pemecahan masalah. Kemampuan siswa dalam 
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memecahkan masalah dibangun dari sejauh mana pemahamannya akan sebuah 

konsep (Simangunsong, 2012: 51). Dalam pembelajaran fisika siswa dituntut 

untuk mampu menginterpretasikan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar 

dengan benar serta mampu memahami hubungan fungsional antar konsep 

tersebut. 

Saat proses pembelajaran di kelas siswa tidak memulainya dengan kepala 

kosong yang siap diisi dengan pengetahuan. Pada umumnya mereka telah 

memiliki konstruksi pemahaman dan visualisasi imajinatif yang dibangunnnya 

sendiri untuk menjelaskan fenomena atau peristiwa alam yang terjadi di 

lingkungannya. Gambaran  tentang adanya konsepsi yang rancu berupa konsepsi 

alternatif, atau prakonsepsi, atau konsepsi intuitif dalam benak siswa, adalah 

pencerminan tentang konstruksi pemahaman dan visualisasi imajinatif yang 

dipahami siswa untuk mewakili ide-ide atau gagasan dari fenomena atau apa yang 

dipelajarinya yang berbeda dengan konsepsi para ilmuwan (Laliyo, 2011: 2 – 3). 

Menurut Pujayanto (2012: 22), konsep awal yang dimiliki siswa tentang 

fenomena yang mereka temui ada yang benar dan ada yang salah. Setelah 

menerima pendidikan di sekolah, seringkali konsep yang telah dibangun oleh 

siswa tersebut menyimpang dari konsep yang benar. Pemahaman siswa yang tidak 

sesuai dengan konsep yang diakui oleh para ahli disebut miskonsepsi. 

Miskonsepsi yang dimiliki siswa dapat menyebabkan kesulitan pada saat 

mempelajari suatu konsep.  

Hung dan Jonassen (2006) mengemukakan bahwa belajar untuk 

menyelesaikan permasalahan dengan baik dalam ilmu pengetahuan, contohnya 
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fisika, membutuhkan konstruksi pengetahuan konseptual. Sebuah survei terhadap 

5000 siswa yang belajar fisika pada 30 institusi menunjukkan pemahaman 

konseptual siswa mengenai pelajaran fisika sangat tidak memuaskan. Sözbilir 

(2003) mengungkapkan ada banyak miskonsepsi atau kesalahpahaman yang 

dimiliki oleh siswa tentang suhu dan kalor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Setyadi (2012) miskonsepsi dalam diri siswa sekolah menengah atas (SMA) 

tentang suhu dan kalor dinilai cukup tinggi, meskipun materi ini sudah mereka 

dapatkan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).  

Siswa belajar melalui beberapa proses termasuk proses perubahan 

konseptual. Menurut Gunstone, sebagaimana dikutip oleh Suratno (2008) proses 

perubahan konseptual terdapat beberapa proses meliputi proses mengenali 

(recognizing), mengevaluasi (evaluating) konsepsi dan keyakinan, kemudian 

memutuskan (deciding) apakah perlu membangun ulang (reconstructing) atau 

tidak konsepsi dan keyakinan tersebut dengan yang baru. Faktor lain yang 

mempengaruhi proses perubahan konseptual adalah faktor kontekstual. Artinya, 

siswa bisa saja menerima dan memahami konsep ilmiah pada konteks tertentu, 

tetapi bisa saja tetap menggunakan konsepsi awalnya (bersifat miskonsepsi) pada 

konteks lain. Makna dari suatu konteks di sini adalah dari segi penerapan konsep, 

konsepnya sama tetapi contoh kasusnya berbeda. Oleh karena itu, karakteristik 

dari perubahan konsep adalah bersifat kontekstual dan tidak stabil. Perubahan 

konsep yang bersifat jangka panjang dan stabil baru bisa tercapai bila siswa 

mengenali hal-hal yang relevan dan sifat umum dari konsep ilmiah secara 

kontekstual. 
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Mustafa Baser (2006) berpendapat bahwa pendekatan perubahan 

konseptual menawarkan seperangkat pedoman untuk membantu siswa menambah 

pengalaman dalam memperoleh konsep. Pedoman ini memberikan pembelajaran 

khusus lingkungan seperti mengidentifikasi kesalahpahaman umum tentang suhu 

dan kalor, mengaktifkan kesalahpahaman siswa dengan memberi contoh kualitatif 

sederhana, menyajikan bukti deskriptif di kelas bahwa bentuk miskonsepsi yang 

ada adalah salah, melengkapi penjelasan ilmiah yang sudah benar, dan 

memberikan siswa kesempatan untuk berlatih memberikan penjelasan yang benar 

dengan menggunakan pertanyaan.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan penulis bermaksud 

melakukan penelitian untuk menganalisis konsepsi dan perubahan konseptual 

pokok bahasan suhu dan kalor Fisika SMP. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana bentuk konsepsi dan perubahan konseptual pada kelas yang berbeda. 

Pada penelitian ini yang diteliti  meliputi siswa kelas VII unggulan, VII reguler, 

dan VIII unggulan. Pemilihan kelas VII unggulan dan reguler dikarenakan 

kemampuan siswa pada kedua tersebut tidak sama. Kelas VII unggulan dianggap 

memiliki tingkat pemahaman konsep yang lebih baik dibandingkan kelas reguler.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diutarakan sebelumnya, penulis 

menetapkan rumusan masalah penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimanakah konsepsi yang terbentuk pada siswa SMP kelas VII unggulan 

dalam pokok bahasan suhu dan kalor setelah menerima pelajaran di sekolah? 
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2. Bagaimanakah konsepsi yang terbentuk pada siswa SMP kelas VII reguler 

dalam pokok bahasan suhu dan kalor setelah menerima pelajaran di sekolah? 

3. Bagaimanakah konsepsi yang terbentuk pada siswa SMP kelas VIII unggulan 

dalam pokok bahasan suhu dan kalor setelah menerima pelajaran di sekolah 

dengan kondisi terdegradasi kemampuan berpikir karena pengaruh waktu? 

4. Bagaimanakah bentuk perubahan konseptual yang dialami siswa kelas VIII 

unggulan dalam pokok bahasan suhu dan kalor setelah terdegradasi 

kemampuan berpikir karena pengaruh waktu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah diutarakan sebelumnya, tujuan dari 

penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui konsepsi yang terbentuk pada siswa SMP kelas VII unggulan 

dalam pokok bahasan suhu dan kalor setelah menerima pelajaran di sekolah. 

2. Mengetahuikonsepsi yang terbentuk pada siswa SMP kelas VII reguler dalam 

pokok bahasan suhu dan kalor setelah menerima pelajaran di sekolah. 

3. Mengetahui konsepsi yang terbentuk pada siswa SMP kelas VIII unggulan 

dalam pokok bahasan suhu dan kalor setelah menerima pelajaran di sekolah 

dengan kondisi terdegradasi kemampuan berpikir karena pengaruh waktu. 

4. Mengetahui bentuk perubahan konseptual yang dialami siswa kelas VIII 

unggulan dalam pokok bahasan suhu dan kalor setelah terdegradasi 

kemampuan berpikir karena pengaruh waktu. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi para praktisi pembelajaran, dengan mengetahui pola konsepsi yang 

dimiliki siswa serta penyebabnya, dapat menyusun strategi pembelajaran yang 

lebih baik dalam penyampaian materi fisika untuk mengatasi masalah tersebut. 

2. Bagi peneliti, menambah pengalaman menulis dan pengetahuan tentang 

berbagai macam konsepsi dan perubahan konseptual yang terjadi pada siswa 

sekolah menengah pertama.  

3. Bagi pembaca, dapat menambah wawasan tentang macam-macam konsepsi 

dan perubahan konsepstual yang terjadi pada siswa sekolah menengah pertama 

mengenai suhu dan kalor. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian yang 

dilakukan, berikut ini beberapa penjelasan mengenai istilah-istilah yang 

digunakan :  

1.5.1 Konsep dan Konsepsi 

Konsep merupakan ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa 

konkret (Hasan, 2007). Secara lebih detail Linuwih (2011) menjelaskan konsepsi 

sebagai suatu hasil pemikiran seseorang berdasarkan interaksi struktur 

pengetahuan, ide dan aktivitas penalaran ketika seseorang dihadapkan pada 

persoalan. Persoalan yang dihadapi siswa dapat berupa persoalan konsep fisika, 

dapat juga berupa persoalan konteks fisika yang dijumpai dalam kehidupan 
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sehari-hari. Kalau konsep lebih cenderung pada suatu penjelasan yang secara 

umum dianggap benar/objektif, maka konsepsi lebih bersifat pemahaman 

individual yang bisa saja berbeda dengan pemahaman para ahli. 

1.5.2 Konsepsi Ilmiah dan Konsepsi Alternatif 

Ozdemir (2004) mengklasifikasikan konsepsi menjadi dua macam, yaitu 

konsepsi ilmiah dan konsepsi alternatif. Konsepsi ilmiah ialah konsepsi seseorang 

yang sama dengan konsepsi para pakar. Sedangkan, konsepsi alternatif ialah 

konsepsi seseorang yang tidak sama dengan konsepsi para pakar. Sedangkan 

konsepsi alternatif merupakan konsepsi yang dimiliki seseorang, namun belum 

sesuai dengan konsepsi para ahli. 

1.5.3 Miskonsepsi dan Konsepsi Paralel 

Menurut Pujayanto (2012) miskonsepsi adalah pemahaman siswa yang tidak 

sesuai dengan konsep yang diakui oleh para ahli. Namun adakalanya seorang 

individu memiliki lebih dari satu konsepsi/konsepsi ganda yang bersaing dalam 

pikiran individu tersebut sehingga akan menyulitkan untuk menentukan konsepsi 

manakah yang benar. Konsepsi ganda tersebut disebut dengan konsepsi paralel. 

Menurut Linuwih (2010), konsepsi paralel ialah berbagai konsepsi tentang suatu 

konsep atau konteks yang bersaing dalam pemikiran sehingga seseorang belum 

mampu menentukan mana yang sesuai dengan konsepsi ilmiah. 

1.5.4 Perubahan Konseptual 

Menurut Suratno (2008) perubahan konseptual adalah suatu kondisi dimana 

siswa memegang konsepsi serta keyakinan yang siswa miliki dimana keduanya 

(konsepsi dan keyakinan) bertentangan dengan apa yang sedang dipelajari 
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sehingga siswa memutuskan untuk merubahnya. Baser (2006) berpendapat bahwa 

perubahan konseptual bertujuan untuk mengganti pengetahuan yang keliru yang 

sudah ada sebelumnya dengan pengetahuan ilmiah. Pembelajaran secara 

tradisional dianggap tidak dapat memperbaiki miskonsepsi yang dimiliki siswa. 

Perhatian siswa harus diambil untuk memastikan interaksi antara pengetahuan 

yang baru dengan pengetahuan yang sudah ada, dengan syarat pengetahuan baru 

tersebut baru dapat digantikan dengan pengetahuan yang sudah ada untuk 

mengatasi miskonsepsi.  

1.5.5 Suhu 

Suhu atau temperatur adalahukuran mengenai panas atau dinginnya suatu 

benda.  Suhu sebanding dengan ukuran energi kinetik molekuler internal rata-rata 

yang dimiliki sebuah benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau 

temperatur adalah termometer. 

1.5.6 Kalor 

Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah karena adanya 

perbedaan suhu/temperatur. Kalor secara alami mengalir dari benda yang 

bertemperatur lebih tinggi ke benda bertemperatur lebih rendah. Dalam satuan SI, 

satuan untuk kalor, sebagaimana untuk bentuk energi lain adalah joule (J). Satuan 

yang lain untuk menyatakan besarnya kalor adalah kalori (kal). 

 

1.6  Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian 

pendahuluan, bagian isi, dan bagian akhir skripsi. Bagian awal skripsi terdiri dari 
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halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan pembimbing, pengesahan 

kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, daftar isi, daftar tabel dan daftar 

lampiran. 

Pada bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yaitu Bab 1 Pendahuluan, Bab 

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

dan Bab 5 Penutup. Bab 1 berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, dan 

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

mendasari penelitian. Bab 3 berisi aspek-aspek metodologi penelitian yang terdiri 

dari Paradigma Penelitian, Desain Penelitian, Subjek Penelitian, Objek Penelitian, 

Prosedur Penelitian, Metode Pengambilan Data, dan Metode Analisis Data. Bab 4 

berisi hasil penelitian dan pembahasannya berdasarkan teori yang dikemukakan 

pada Bab 2. Bab 5 merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari 

hasil penelitian. Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan tentang Teori Belajar 

Pikiran yang berada pada diri manusia adalah alat yang sangat bermanfaat 

dalam pembuatan makna dari suatu objek atau stimulus. Sumber dari pikiran itu 

didapatkan dari proses pengamatan. Proses pengamatan terhadap suatu objek 

dapat berlangsung secara sadar, atau sebaliknya tidak disadarinya, atau bahkan 

bisa dilakukan secara setengah sadar. Kemampuan berpikir seseorang dalam 

menentukan gagasan termasuk salah satu proses belajar (Rifa‟i, 2012: 127). 

Belajar merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu yaitu untuk 

mendapatkan perubahan tingkah laku. Belajar adalah lebih dari sekedar 

mengingat. Seseorang dikatakan belajar apabila setelah melakukan kegiatan 

belajar ia menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi suatu perubahan. Misalnya, 

seseorang menyadari bahwa pengetahuannya bertambah, keterampilannya 

meningkat, sikapnya semakin positif, dan sebagainya. Dari pengertian belajar di 

atas, maka kegiatan dan usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku merupakan 

proses belajar, sedangkan perubahan tingkah laku itu sendiri merupakan hasil 

belajar (Siswanto, 2008). Peserta didik yang memahami dan mampu menerapkan 

pengetahuan yang telah dipelajari harus mampu memecahkan masalah, 

menemukan (discovery) sesuatu untuk dirinya sendiri, dan berkutat dengan 

berbagai gagasan. Menurut teori konstruktivisme peserta didik harus menemukan 

dan mentransformasikan informasi kompleks ke dalam dirinya sendiri.  
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Menurut Suparno (2001) teori konstruktivisme menjelaskan bahwa 

pengetahuan seseorang adalah bentukan (konstruksi) orang itu sendiri. 

Pengetahuan seseorang akan sesuatu benda, bukanlah tiruan benda itu, melainkan 

konstruksi pemikiran seseorang akan benda tersebut. Tanpa keaktifan seseorang 

mencerna dan membentuknya, seseorang tidak akan mempunyai pengetahuan. 

Oleh karena itu Piaget menyatakan secara ekstrem bahwa pengetahuan tidak dapat 

ditransfer dari otak guru yang dianggap tahu bila murid tidak mengolah dan 

membentuknya sendiri. 

Berbagai teori menjelaskan mengenai belajar dan berpikir. Piaget 

mengajukan empat konsep pokok dalam menjelaskan perkembangan kognitif. 

Keempat konsep yang dimaksud adalah skema, asimilasi, akomodasi, dan 

equilibrasi (Rifa‟i, 2011). 

a. Skema 

Menurut Marshall (2007) skema memiliki latar belakang yang sangat luas. 

Kata “skema” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “bentuk”, “susunan” atau 

“gambaran” dan pada banyak studi, mengasumsikan bila skema seharusnya 

memiliki struktur atau bentuk yang sesuai dengan keadaan saat ini. Skema 

menggambarkan sebuah memori atau ingatan, mengijinkan kumpulan dari 

berbagai pengalaman yang sejenis dari individu dalam berbagai cara yang setiap 

individu tersebut :  

1. Dapat menerima pengalaman yang serupa dengan mudah, membedakan 

antara satu dan yang lainnya bila terdapat ketidaksamaan; 
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2. Dapat mengakses kerangka berpikir umum di mana terdapat elemen 

esensial dari berbagai pengalaman yang serupa, termasuk komponen 

verbal dan nonverbal; 

3. Dapat mengemukakan pendapat yang mucul dari berbagai fakta, membuat 

keputusan, menetukan tujuan, dan mengembangkan berbagai macam 

rencana menggunakan kerangka berpikir dan;  

4. Dapat menggunakan kemampuan, prosedur atau tata cara seperti yang 

dibutuhkan ketika dihadapkan dengan permasalahan yang kerangka 

berpikirnya berkaitan dan relevan. 

Skema menggambarkan tindakan mental dan fisik dalam mengetahui dan 

memahami objek. Skema merupakan kategori pengetahuan yang membantu 

seseorang dalam memahami dan menafsirkan dunainya. Dalam pandangan Piaget, 

skema meliputi kategori pengetahuan dan proses memperoleh pengetahuan.  

b. Asimilasi 

Proses memasukkan informasi ke dalam skema yang telah dimiliki disebut 

dengan asimilasi. Proses ini agak bersifat subjektif karena seseorang cenderung 

memodifikasi pengalaman atau informasi yang agak atau sesuai dengan keyakinan 

yang telah dimiiki sebelumnya.  

c. Akomodasi 

Akomodasi merupakan proses mengubah skema yang telah dimiliki dengan 

informasi baru. Akomodasi itu melibatkan kegiatan pengubahan skema, atau 

gagasan yang telah dimiliki karena adanya informasi atau pengalaman baru. 

Skema baru tersebut terus dikembangkan selama proses akomodasi berlangsung. 
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d. Equilibrasi 

Piaget percaya bahwa setiap anak mencoba memperoleh keseimbangan 

antara asimilasi dan akomodasi dengan cara mekanisme equilibrasi. Anak 

mengalami kemajuan karena adanya perkembangan kognitif, maka penting untuk 

mempertahankan keseimbangan antara menerapkan pengetahuan yang telah 

dimiliki sebelumnya (asimilasi) dan mengubah perilaku karena adanya 

pengetahuan baru (akomodasi). Equilibrasi ini menjelaskan bagaimana anak 

mampu berpindah dari tahapan berpikir ke tahapan berpikir selanjutnya. 

Benyamin S. Bloom (Rifa‟i, 2012: 86) menyampaikan tiga taksonomi yang 

disebut dengan ranah belajar, yaitu: ranah kognitif (cognitive domain), ranah 

afektif (affective domain), dan ranah psikomotorik (psychomotoric domain). 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan, dan 

kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan 

(knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis 

(analysis), sintesis (synthesis), dan penilaian (evaluation). Kegiatan belajar akan 

terjadi pada diri peserta didik apabila terdapat interaksi antara stimulus dengan isi 

memori, sehingga perilakunya berubah dari waktu sebelum dan setelah adanya 

stimulus tersebut. Apabila terjadi perubahan perilaku, maka perubahan perilaku 

itu menjadi indikator bahwa peserta didik telah melakukan kegiatan belajar. 

 

2.2 Tinjauan tentang Konsepsi dan Perubahan Konseptual 

Setiap siswa telah memiliki pengalaman dan pengetahuan sendiri 

mengenai alam yang berkaitan dengan fisika. Pengalaman dan pengetahuan 
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tersebut membentuk suatu konsepsi atau teori mengenai alam yang secara 

konsisten digunakan oleh anak tersebut untuk menafsirkan peristiwa alam di 

sekitarnya. Konsep awal yang dimiliki siswa dapat dipandang sebagai suatu 

kerangka yang mencerminkan hubungan antara konsep-konsep yang dipakai 

untuk menafsirkan informasi mengenai alam. Kerangka itu bukan sekedar hasil 

hafalan melainkan hasil pengalaman dengan alam sepanjang hidup (Pujayanto, 

2012). Berbagai kerangka pengetahuan yang dimiliki siswa akan membentuk 

sebuah pengetahuan konseptual. 

Sabella (2004) mengemukakan pendapat bahwa pengetahuan konseptual 

adalah sebuah bagian yang mendasar dari berbagi hal yang siswa butuhkan dalam 

mempelajari fisika agar mereka bisa menyelesaikan berbagai permasalahan. 

Mereka harus mampu memahami permasalahan tersebut berkaitan dengan hal apa, 

bisa direlevankan dengan fisika yang seperti apa, dan bagaimana untuk 

menginterpretasikan hasilnya. Menurut Matlin, sebagaimana dikutip oleh Linuwih 

(2011) mengungkapkan bahwa apa yang diketahui dan dipikirkan oleh seseorang 

dikatakan sebagai kognisi, atau dengan kata lain kognisi adalah segala sesuatu 

yang ada di dalam pemikiran. Kognisi diawali dari penginderaan pada suatu 

obyek (yang menimbulkan sensasi), kemudian berdasarkan penginderaan tersebut 

terjadi persepsi atau pemaknaan dari apa yang diindera.  

Permasalahan penting dalam memahami pemikiran seseorang menurut 

Sabella (2004) adalah bagaimana sumber-sumber pengetahuan yang dimiliki 

seseorang diaktifkan dalam konteks partikular berdasarkan apa yang 

mempengaruhi dan bagaimanakah bentuk kombinasinya. Untuk menjelaskan 
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berbagai bentuk koneksi atau hubungan di mana aktivasi dari satu sumber 

pengetahuan atau lebih mengarah pada aktivasi otomatis dengan berbagai 

kemungkinan dan berbagai konteks dari sumber-sumber yang lain digunakan 

istilah pola struktur asosiasi. Struktur pengetahuan adalah pola struktur asosiasi 

yang paling sering atau paling mudah diaktifkan. Kumpulan berbagai struktur 

pengetahuan akan menimbulkan suatu konsepsi. 

Machery (Rusanen & Pöyhönen, 2012) mendefinisikan konsep sebagai 

struktur kognitif yang berada pada memori jangka panjang dan digunakan dalam 

proses-proses yang lebih tinggi daripada kemampuan kognitif. Konsep dapat 

dilihat sebagai struktur yang digunakan sebagai penjelasan kausal dari kebiasaan 

individu. Sedangkan konsep menurut Linuwih (2011) lebih cenderung pada suatu 

penjelasan yang secara umum dianggap benar.  

Konsep dan konsepsi memiliki hubungan yang erat. Konsepsi adalah suatu 

hasil pemikiran seseorang berdasarkan interaksi struktur pengetahuan, ide, dan 

aktivitas penalaran ketika seseorang dihadapkan pada persoalan (Linuwih, 2011). 

Konsepsi merupakan sesuatu pemikiran yang dihasilkan seseorang dari apa yang 

telah diperoleh melalui pengalamannya sendiri. Konsepsi bersifat subjektif yang 

berarti berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Konsep dan 

konsepsi memiliki makna yang berbeda. Linuwih (2011) membagi konsepsi 

menjadi 4 macam, yaitu: 

A. Konsepsi Ilmiah 

Secara sederhana diartikan sebagai konsepsi seseorang tentang suatu 

konsep/konteks yang sama dengan konsepsi para ahli. 



16 
 

 

 

B. Konsepsi Alternatif  

Konsepsi alternatif yaitu konsepsi seseorang tentang suatu 

konsep/konteks yang tidak sesuai dengan konsepsi para ahli. Menurut 

Driver (Ozdemir, 2004), konsepsi-konsepsi alternatif ini tidak selalu cocok 

dengan konsepsi ilmiah yang ada, dan berpengaruh lebih lanjut pada 

proses belajar. 

C. Konsepsi Paralel  

Konsepsi paralel adalah berbagaikonsepsi (lebih dari satu) tentang 

suatu konteks/konsep yang terjadi dan bersaing pada pemikiran seseorang 

sehingga seseorang tersebut belum dapat menentukan mana yang sesuai 

dengan konsepsi ilmiah. 

D. Konsepsi Paralel Semu  

Konsepsi paralel semu gejala konsepsi paralel yang teramati pada 

penelitian awal (tes tertulis), namun setelah dilakukan penelitian lebih 

lanjut dengan wawancara, gejala tersebut hanya merupakan satu konsepsi 

saja. 

Pada konsepsi paralel, siswa cenderung memiliki lebih dari satu alasan 

terhadap suatu permasalahan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tersebut belum 

menguasai konsep secara utuh. Menurut Linuwih (2011), berbagai konsepsi 

tentang suatu konsep atau konteks yang bersaing dalam pemikiran sehingga 

seseorang belum mampu menentukan mana yang sesuai dengan konsepsi ilmiah 

adalah konsepsi paralel. Konsepsi paralel terjadi karena adanya konsepsi 

bervariasi sebagai akibat dari berbagai representasi konteks tentang suatu konsep 
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(Garcia-Franco, 2006). Konsepsi paralel ini dapat terdiri dari dua macam konsepsi 

alternatif, dapat juga terdiri dari konsepsi alternatif dan konsepsi ilmiah. Untuk 

mengetahui penyebab konsepsi paralel, berarti harus mengetahui penyebab 

terjadinya konsepsi alternatif.  

Kasus lain, untuk siswa yang ada awalnya memiliki konsepsi alternatif 

kemudian mengubahnya menjadi konsepsi ilmiah, ataupun sebaliknya, berarti ia 

telah mengalami proses perubahan konseptual. Küçüközer & Kocakülah (2008) 

menyatakan bahwa teori mengenai perubahan konseptual pertama kali 

diperkenalkan oleh Posner, Strike, Hewsondan Gertzog dan dua jenis perubahan 

konseptual dijelaskan dalam teori ini dengan menggunakan dua istilah Piaget: 

asimilasi dan akomodasi. Pertama, konsep yang baru diasimilasi oleh struktur pra-

konseptual dan yang kedua struktur konseptual diakomodasi jika konsep yang 

telah ada bertentangan dengan yang baru dipelajari. Posner et al. menyatakan 

bahwa akomodasi tergantung pada beberapa kondisi, yaitu : 

a. ketidakpuasan terhadapkonsepsi yang lama karena tidak dapatdigunakan 

untuk merespon fenomena ataupengalaman baru. 

b. konsepsi yang baru harus masuk akal (plausible), dapat memecahkan 

permasalahan terdahulu serta konsisten dengan teori atau pengetahuan 

yang sudah ada sebelumnya. 

c. konsepsi yang baru harus dapat dimengerti (intelligible), rasional, dan 

dapat memecahkan permasalahan atau fenomena yang baru. 

d. konsepsi yang baru harus bermanfaat (fruitful) dalam pengembangan 

penelitian atau penemuan yang baru. 
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Hewson dan Hewson mengembangkan teori ini dan menyatakan bahwa 

perubahan konseptual adalah perubahan status. Pada sementara waktu pra-konsep 

siswa kehilangan statusnya, sedangkan konsep baru mendapatkan status karena 

dianggap lebih mudah untuk dipahami, diterima dan dilihat lebih bermanfaat oleh 

siswa. Perubahan konseptual tidak harus dilihat sebagai situasi di mana konsep 

siswa benar-benar dihapus atau hilang dari pikiran (Küçüközer & Kocakülah, 

2008).  

 

2.3 Tinjauan tentang Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya 

Konsepsi 

Banyak faktor yang menyebabkan seorang siswa memiliki konsepsi dalam 

dirinya. Linuwih (2011) dalam disertasinya menyebutkan faktor-faktor tersebut 

adalah intuisi dalam kehidupan sehari-hari, proses pembelajaran, pembacaan buku 

teks, pemahaman pengetahuan sebagai struktur teori, pemahaman pengetahuan 

sebagai serpihan yang terpisah-pisah,apresiasi konseptual, dan pemahaman yang 

tidak mendalam. 

1. Intuisi kehidupan sehari-hari 

Akar etimologis dari istilah 'intuisi' menurut Hodgkinson et al. (2008) 

berasal dari kata Latin in-tuir, yangdapat diterjemahkan sebagai 'melihat, atau 

mengetahui tentang sesuatu dari dalam'. Sebelum menerima pengalaman belajar 

secara formal di kelas, siswa sudah mempunyai visualisasi dan pemahaman 

sendiri tentang peristiwa atau fenomena alam yang dijumpai di lingkungannya 

sehari-hari, bahkan telah mengembangkannya secara mandiri. Pengalaman yang 
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dialaminya tersebut, secara berulang, akan memberikan pelajaran, sehingga dapat 

menumbuhkan intuisi siswa mengenai suatu hal. 

Pembelajaran implisit dan pengetahuan implisit berkontribusi terhadap 

pengetahuanstruktur di mana individu menggambarkan sesuatu ketika membuat 

penilaian intuitif. Intuisi yang dimiliki siswa dapat berupa konsepsi ilmiah yang 

sesuai dengan konsepsi para ahli, namun bisa juga intuisi tersebut berupa konsepsi 

alternatif. Untuk mengetahui kedua jenis konsepsi yang dimiliki oleh siswa, siswa 

diberikan tes tertulis  maupun lisan.  

2. Pembelajaran 

Berdasarkan hasil penelitiannya, Thaden–Koch et al.(2006) 

mengungkapkan, struktur pengetahuan fisika yang sedang dikembangkan dalam 

pikiran siswa, mengarahkan siswa untuk melupakan atau mengabaikan beberapa 

observasi yang oleh siswa yang lain mendapat perhatian. Siswa biasanya terfokus 

pada contoh pada pemberian soal dan pembahasan atau pembelajaran yang terjadi 

di kelas saat pembelajaran.  

Pembelajaran sains seyogyanya dirancang untuk mampu memberdayakan 

potensi penalaran siswa. Penalaran sangat diperlukan dalam perkembangan teknologi 

dan informasi. Menghafal materi pelajaran sains tanpa proses penalaran tidak lagi 

cukup dalam mengimbangi perkembangan teknologi dan informasi yang semakin 

pesat. Dalam perkembangan IPTEK sekarang ini, siswa dituntut agar mampu 

menggali informasi dengan penuh penalaran, melakukan evaluasi, bersikap terbuka, 

mampu memecahkan masalah, dan mengambil keputusan (Santyasa, 2010).  
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3. Buku teks 

Selama proses pembelajaran di sekolah, guru menggunakan berbagai 

media untuk menyampaikan informasi. Salah satu media yang digunakan adalah 

buku teks yang berfungsi sebagai panduan siswa untuk belajar di rumah. Buku 

teks menurut Banowati (2007) merupakan salah satu media pendidikan yang 

kedudukannya strategis dan ikut mempengaruhi mutu pendidikan karena dapat 

berfungsi sebagai sumber belajar dan media yang sangat penting untuk 

mendukung tercapainya kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran. Pemilihan 

buku teks perlu mempertimbangkan berbagai hal di antaranya yang utama adalah 

adanya keunggulan buku teks yaitu sebagai sumber informasi, maupun pemberi 

rangsangan saat diperlukan mengingat penyajian materi tertentu dapat 

mempengaruhi sikap pembaca. 

Namun kenyataannya menurut Sözbilir (2003) banyak buku teks mengenai 

kalor memberikan penjelasan yang berbeda tentang konsep kalor, seperti „kalor 

adalah energi‟, „kalor adalah suatu bentuk energi‟, „kalor berasal dari matahari‟, 

„kalor adalah energi internal‟, dan lain sebagainya. Perberdaan-perbedaan inilah 

yang menyebabkan kebingungan siswa dalam memahami konsep kalor. 

4. Pengetahuan sebagai serpihan  yang terpisah-pisah 

Menurut diSessa (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. Pengalaman yang relatif awal yang dialami 
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siswa merupakan serpihan pengetahuan yang tidak memerlukan penjelasan. 

Contohnya saja, siswa tidak menjelaskan mengapa saat duduk di dekat api unggun 

badannya akan merasa hangat, tetapi hanya berpikir badannya akan hangat jika 

dia duduk di dekat api unggun. Faktor fragmentasi dalam diri siswa dapat 

diketahui jika siswa menjawab pertanyaan dengan dua jawaban yang berbeda dan 

bertentangan. 

5. Pengetahuan sebagai struktur teoretis 

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Vosniadou (1994), 

menyimpulkan bahwa berbagai konsepsi alternatif dibangun oleh individu sebagai 

upaya untuk menginpretasikan masalah baru di dalam teori, tetapi intrepetasi 

tersebut masih belum sesuai dengan pandangan ilmiah. Indikasi adanya konsepsi 

alternatif maupun paralel dalam diri siswa karena faktor teori dapat diketahui 

dengan melakukan wawancara. Jika siswa menjawab dengan berpijak pada teori, 

tetapi teori/asumsi awal tersebut keliru, maka indikasi konsepsi alternatif maupun 

paralel dalam diri siswa karena faktor struktur teoritis siswa dapat diketahui. 

6. Apresiasi konseptual 

Menurut Linder (Linuwih, 2011), konsepsi alternatif terjadi karena siswa 

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 siswa hanya mengandalkan konsepsi tertentu yang 

dianggap sudah dapat menyelesaikan masalah secara praktis, hal ini dikatakan 
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sebagai apresiasi (penghargaan) konseptual. Indikasi konsepsi alternatif maupun 

paralel dalam diri siswa karena faktor apresiasi konseptual siswa dapat diketahui 

jika dilakukan wawancara dan siswa akan menjawab dengan langsung 

menerapkan teori/rumus yang sudah diyakini kebenarannya. 

7. Pemahaman yang tidak mendalam 

Faktor terakhir yang melatarbelakangi munculnya konsepsi alternatif 

adalah pemahaman yang tidak mendalam. Pemahaman konsep seorang siswa 

dapat dipakai sebagai acuan prestasi belajar seorang siswa. Pemahaman konsep 

sangat penting dengan tujuan agar siswa dapat mengingat konsep-konsep yang 

mereka pelajari lebih lama, sehingga proses belajar akan menjadi lebih bermakna. 

Kebermaknaan  pembelajaran ini sesuai dengan hakikat pembelajaran berbasis 

student center yang sangat dipengaruhi oleh aliran konstruktivisme pendidikan, 

yaitu bagaimana pengajar dapat mengaktifkan pengetahuan awal siswa, 

mengelaborasi pengetahuan tersebut, sehingga secara aktif otak siswa 

membangun pengetahuannya (Smarabawa, 2013).  

 Sari et al. (2013) menyatakan bahwa pemahaman merupakan salah satu 

bentuk hasil belajar. Pemahaman ini terbentuk akibat dari adanya proses belajar. 

Kemampuan memahami ini menjadi bagian penting dalam mengetahui atau 

mempelajari sesuatu. Seseorang memiliki pengetahuan atau mengetahui sesuatu, 

namun belum pasti ia memahaminya. Tetapi, seseorang yang memiliki 

pemahaman, sudah tentu ia mengetahuinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman masih lebih tinggi tingkatannya dari pengetahuan. Pemahaman yang 
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tidak matang dan kurang mendalam tentang suatu konsep dapat menimbulkan 

miskonsepsi akan suatu konsep tersebut. 

 

2.4 Tinjauan tentang Suhu 

2.4.1 Pengertian Suhu 

Dalam kehidupan sehari-hari suhu juga dikenal sebagai temperatur. 

Temperatur menurut Tipler (1991: 560) adalah ukuran panas atau dinginnya suatu 

benda. Secara lebih tepat, temperatur sebanding dengan ukuran energi kinetik 

molekuler internal rata-rata sebuah benda. Secara mikroskopik temperatur 

menunjukkan pergerakan atau kandungan energi kinetik dari partikel-partikel 

benda tersebut. Semakin tinggi suhu suatu benda makin cepat partikel penyusun 

benda bergerak atau bergetar, semakin rendah suhu suatu benda semakin lambat 

partikel penyusun benda bergerak atau bergetar. Suhu dapat diukur menggunakan 

alat yang dinamakan termometer. 

2.4.2 Alat Ukur Suhu 

Suhu atau temperatur termasuk besaran pokok. Alat untuk untuk 

mengukur besarnyasuhu suatu benda adalah termometer. Termometer bekerja 

memanfaatkan sifat termometrik dari zat, yang dimaksud sifat termometrik suatu 

zat adalah sifat fisis zat yang dapat berubah terhadap suhu (Tipler, 1991: 562). 

Giancoli (2001: 449-450) menyebutkan bahwa ada banyak jenis  

termometer tetapi cara kerjanya selalu bergantung pada beberapa sifat materi yang 

berubah terhadap temperatur. Sebagian besar termometer umum bergantung pada 

pemuaian materi terhadap naiknya temperatur. Termometer umum saat ini terdiri 
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dari tabung kaca dengan ruang di tengahnya yang diisi air raksa atau alkohol yang 

diberi warna merah.  

 Bila air raksa dipanaskan dengan dengan menyentuhkan termometer 

dengan benda yang lebih panas, air raksa lebih memuai daripada gelas, dan 

panjang kolom air raksa bertambah. Temperatur diukur dengan membandingkan 

kolom ujung air raksa dengan tanda-tanda pada pipa gelas (Tipler, 1991). 

2.4.3    Skala Termometer 

Suhu benda selalu ditampilkan dalam bentuk skala. Oleh karena itu, pada 

pembuatan termometer terlebih dahulu ditetapkan titik tetap atas dan titik tetap 

bawah (Tipler, 1991). Untuk mengukur temperatur secara kuantitatif, perlu 

didefinisikan semacam skala numerik (Giancoli, 2001). Skala yang paling banyak 

dipakai sekarang adalah skala Celcius, kadang-kadang disebut skala centigrade. 

Selain skala Celcius juga terdapat skala Fahrenheit, Reamur, dan Kelvin. 

Pembagian skala termometer digambarkan oleh Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1 Pembagian Skala Termometer 
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Winarsih (2008: 22-23) menyebutkan bahwa skala suatu termometer dapat 

dikonversikan ke skala termometer yang lain. Misalnya untuk menentukan skala 

termometer X dan Y. Termometer X dengan titik tetap bawah Xb dan titik tetap 

atas Xa. Termometer Y dengan titik tetap bawah Yb dan titik tetap atas Ya. Titik 

tetap bawah dan titik tetap atas kedua termometer di atas adalah suhu saat es 

melebur dan suhu saat air mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Dengan 

membandingkan perubahan suhu dan interval kedua titik tetap masing-masing 

termometer, diperoleh hubungan  

𝑇𝑥−𝑋𝑏

𝑋𝑎−𝑋𝑏
 = 

𝑇𝑦−𝑌𝑏

𝑌𝑎−𝑌𝑏
 

a. Termometer Celcius 

Skala temperatur Celcius dibuat dengan mendefinisikan temperatur titik es 

sebagai titk nol derajat Celcius (0°C) dan temperatur titik uap sebagai 100°C. 

Ruang dalam pipa gelas antara tanda titk es dan tanda titik uap kemudian dibagi 

100 selang atau derajat yang sama, dan penandaan derajat diteruskan di bawah 

titik es dan di atas titik uap. Temperatur Celcius tCdiberikan oleh persamaan 

tC = 
𝐿𝑡−𝐿0 

𝐿100−𝐿0
 x 100° 

dengan Lt adalah panjang kolom air raksa, L0 adalah panjang kolom air raksa 

ketika termometer ada dalam bak es dan L100 adalah panjangnya ketika 

termometer ada dalam bak uap. Titik tetap bawah diberi angka 0 dan titik tetap 

atas diberi angka100. Diantara titik tetap bawah dan titik tetap atas dibagi 

100skala (Tipler, 1991). 
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b. Termometer Fahrenheit 

Skala temperatur Fahrenheit dibuat dengan mendefinisikan temperatur 

titik es sebagai 32°F dan temperatur titik uap sebagai 212°F (Tipler, 1991). 

Karena skala Fahrenheit biasa digunakan di Amerika Serikat dan skala Celcius 

digunakan dalam pekerjaan ilmiah dan di seluruh negara lainnya di dunia, kita 

seringkali perlu mengubah temperatur antara kedua skala ini. Hubungan umum 

antara temperatur Fahrenheit tF dan temperatur Celcius tC adalah  

tC = 
5

9
 (tF – 32°) 

2.4.4 Pemuaian Termal  

Sebagian zat memuai ketika dipanaskan dan menyusut ketika didinginkan. 

Bagaimanapun, besarnya pemuaian dan penyusutan bervariasi, bergantung pada 

materi itu sendiri (Giancoli, 2001). 

a. Pemuaian Linear 

Pada percobaan menunjukkan bahwa perubahan panjang ΔLpada semua 

zat padat, dengan pendekatan yang sangat baik, berbanding lurus dengan 

perubahan temperatur ΔT. Sebagaimana diharapkan, perubahan panjang juga 

sebanding dengan panjang awal, L0, pada Gambar 2.2.  

Gambar 2.2 Pemuaian Linear 
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Untuk perubahan temperatur yang sama, batang besi 4 m akan bertambah panjang 

dua kali lipat dibandingkan batang besi 2 m. Kita dapat menuliskan perbandingan 

ini dalam sebuah persamaan :  

ΔL = α L0 ΔT, 

di mana α, konstanta pembanding, disebut koefisien muai linier untuk zat tertentu 

dan mempunyai satuan (C°)
-1

. Persamaan ini juga dapat dituliskan sebagai  

L = L0 ( 1 + α ΔT ), 

di mana L0 adalah panjang awal, pada temperatur T0, dan L adalah panjang setelah 

pemanasan atau pendinginan sampai temperatur T. Jika perubahan temperatur ΔT 

= T – T0 negatif, maka ΔL = L – L0 juga negatif; demikian panjang akan 

memendek.  

b. Pemuaian Volume 

Young & Freedman (2002) menyatakan bahwa peningkatan suhu 

umumnya menimbulkan ekspansi (pemuaian) volume, baik pada bahan padat 

ataupun cair. Seperti pada pemuaian linear, percobaan menunjukkan bahwa jika 

perubahan suhu ΔT tidak terlalu besar (kurang dari 100°C, stau di sekitarnya), 

kenaikan volume ΔV dapat dianggap berbanding lurus dengan perubahan suhu ΔT 

dan volumen awal V0 :   

ΔV = β V0 ΔT 

Konstanta β menggambarkan sifat ekspansi volume pada bahan tertentu; disebut 

sebagai koefisien ekspansi volume (coefficient of volume expansion). Satuan β 

adalah K
-1

 atau (°C)
-1

. Seperti pada ekspansi linear, β berubah terhadap suhu. 
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Persamaan di atas adalah hubungan yang disederhanakan dan hanya berlaku untuk 

perubaan suhu yang kecil. 

c. Pemuaian Termal pada Air 

Air pada rentang suhu 0°C sampai dengan 4°C, volumenya menyusut 

seiring kenaikan suhu. Pada rentang ini koefisien ekspansi volume adalah negatif. 

Di atas 4°C, air berekspansi saat dipanaskan (Gambar 2.3). Maka air memiliki 

densitas tertinggi pada 4°C. Air juga berekspansi saat membeku, itu  sebabnya 

mengapa es menggumpal di bagian tengah baki es. Sebaliknya, kebanyakan bahan 

menyusut saat membeku (Young & Freedman, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Tinjauan tentang Kalor 

2.5.1 Pengertian Kalor  

Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah karena adanya 

perbedaan suhu atau temperatur. Kalor mengalir dari suatu bagian sistem ke 

bagian lain atau dari satu sistem ke sistem yang lain karena ada perbedaan 

Gambar 2.3 Anomali Air 
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temperatur (Zemansky & Dittman, 1986). Kalor adalah suatu bentuk energi 

danmerupakan suatu besaran yang dilambangkan Q dengan satuanjoule (J), 

sedang satuan lainnya adalah kalori (kal). Hubungan satuanjoule dan kalori 

adalah1 kalori = 4,2 joule dan 1 joule = 0,24 kalori. 

2.5.2 Kalor Jenis 

Jika kalor diberikan pada suatu benda, temperaturnya naik. Besarnya 

kenaikan temperatur tergantung pada jenis benda tersebut. Pada abad kedelapan 

belas, orang-orang yang melakukan percobaan telah melihat bahwa besar kalor Q 

yang dibutuhkan untuk merubah temperatur zat tertentu sebanding dengan massa 

m zat tersebut dan dengan perubahan temperatur ΔT. Hal ini dapat dinyatakan 

dalam persamaan   

Q = m c ΔT 

di mana c adalah besaran karakteristik dari zat tersebut, yang disebut kalor jenis, 

Karena c = Q/mΔT, kalor jenis dinyatakan dalam satuan J/kg.°C (satuan SI yang 

sesuai) atau kkal/ kg.°C. Sampai batas tertentu, nilai c bergantung pada temperatur 

(sebagaimana bergantung sedikit pada tekanan), tetapi untuk perubahan 

temperatur yang tidak terlalu besar, c seringkali dapat dianggap konstan (Giancoli, 

1999). 

2.5.3. Perpindahan Kalor 

Secara alami kalor berpindah dari zat yang suhunya tinggi ke zat yang 

suhunya rendah. Apabila ditinjau dari cara perpindahannya, ada tiga mekanisme 

dalam perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi terjadi 

pada suatu benda atau dua benda yang disentuhkan. Konveksi tergantung pada 
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gerakan massa dari satu daerah ruang ke daerah lainnya. Radiasi adalah 

perpindahan panas melalui radiasi elektromagnentik, seperti sinar matahari, tanpa 

memerlukan media apapun pada ruang di antaranya (Young & Freedman, 2002). 

2.5.3.1 Perpindahan Kalor: Konduksi 

Konduksi kalor pada banyak materi dapat digambarkan sebagai hasil 

tumbukan molekul-molekul. Sementara satu ujung benda dipanaskan, molekul-

molekul di tempat itu bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Sementara 

bertumbukan dengan tetangga mereka yang bergerak lebih lambat, mereka 

mentransfer sebagian dari energi ke molekul-molekul lain, yang kemudian lajunya 

bertambah. Molekul-molekul ini kemudian juga mentransfer sebagian energi 

mereka dengan molekul-molekul lain sepanjang benda tersebut. Dengan demikian 

energi gerakan termal ditransfer oleh tumbukan molekul sepanjang benda. Pada 

logam, menurut teori modern, tumbukan antar elektron-elektron bebas di dalam 

logam dan dengan atom logam tersebut terutama mengakibatkan untuk terjadinya 

konduksi.  

 Konduksi kalor hanya terjadi jika terjadi perbedaan temperatur. 

Kecepatan aliran kalor melalui benda sebanding dengan perbedaan temperatur 

antara ujung-ujungnya. Kecepatan aliran kalor juga bergantung pada ukuran dan 

bentuk benda. Sebuah benda dengan konduktivitas termal yang baik di mana ia 

bisa mengahantarkan kalor dengan cepat dinamakan konduktor. Konduktor 

memiliki nilai konstanta pembanding yang disebut dengan konduktivitas termal k 

yang besar. Isolator memiliki nilai k yang kecil dan merupakan penghantar kalor 

yang buruk (Giancoli, 2001). 
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2.5.3.2  Perpindahan Kalor: Konveksi 

Konveksi menurut Giancoli (2001) adalah proses di mana kalor ditransfer 

dengan pergerakan molekul dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sementara 

konduksi melibatkan molekul (dan/atau elektron) yang hanya bergerak dalam 

jarak yang kecil dan bertumbukan, konveksi melibatkan pergerakan molekul 

dalam jarak yang besar.  

 Young & Freedman (2002) menyebutkan contoh umum dari konveksi 

meliputi sistem udara panas dan air panas, sistem pendingin pada mesin mobil, 

dan aliran darah dalam tubuh. Jika fluida terisolasi oleh blower atau pompa, 

proses disebut konveksi paksa; jika aliran disebabkan karena perbedaan densitas 

akibat ekspansi termal, seperti udara panas yang naik, maka proses disebut 

konveksi alami atau konveksi bebas.  

2.5.3.3 Perpindahan Kalor: Radiasi 

Konveksi dan konduksi memerlukan adanya materi sebagai medium untuk 

membawa kalor dari daerah yang lebih panas ke yang lebih dingin. Tetapi untuk 

radiasi terjadi transfer kalor tanpa melalui medium apapun (Giancoli, 2001). 

Radiasi menurut Young & Freedman (2002) adalah perpindahan panas oleh 

gelombang elektromagnetik seperti cahaya tampak, infra merah, dan radiasi ultra 

ungu. Perpindahan panas ini akan terjadi bahkan jika tidak ada media (hampa 

udara). 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Sugiyono (2012) mengatakan bahwa setiap penelitian mempunyai tujuan 

dan kegunaan tertentu. Melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. 

Metode penelitian pendidikan dapat digunakan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan 

dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan 

untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang 

pendidikan. Pada penelitian ini peneliti memilih untuk melakukan metode 

kualitiatif. 

3.1 Paradigma Penelitian 

Termodinamika termasuk salah satu topik yang dipelajari dalam pelajaran 

fisika di sekolah. Pokok bahasan suhu dan kalor adalah materi yang paling sering 

dibahas dalam termodinamika. Menurut Hung & Jonassen (2006) suhu dan kalor 

merupakan salah satu konsep yang paling sulit dalam kurikulum di dunia 

pendidikan. Padahal peristiwa suhu dan kalor banyak dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari dan siswa dapat mempelajari materi tersebut dari buku teks yang 

mereka miliki. Berbagai macam pengalaman belajar yang siswa alami 

memunculkan sebuah konsepsi dan perubahan konseptual. Konsepsi yang dimiliki 

siswa dapat berupa konsepsi ilmiah, konsepsi alternatif, maupun konsepsi paralel. 

Karena alasan itulah perlu dikaji lebih dalam bagaimana bentuk konsepsi dan 

perubahan konseptual yang dimiliki oleh siswa SMP mengenai suhu dan kalor. 
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Diagram untuk paradigma penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat 

dari Gambar 3.1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif yang 

hasilnya akan dideskripsikan dengan kalimat. Penelitian kualitatif menurut 

Termodinamika 

Suhu dan Kalor 

Analisis konsep 

suhu dan kalor 

Pembelajaran  

Buku teks 

pembelajaran 

Pembacaan buku 

teks pembelajaran 

Pengalaman 

sehari-hari 

Pengalaman 

belajar siswa 

Penggabungan 

pengalaman 

belajar siswa 

Konsepsi yang 

tidak sesuai ahli 

Perubahan 

konsep 

Konsepsi ilmiah 

(sesuai ahli) 

Gambar 3.1Diagram Paradigma Penelitian 
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Moleong (2011) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. Langkahawal penelitian ini adalah 

melakukan kajian terhadap beberapa sumber penelitian berupa beberapa jurnal 

penelitian dan buku-buku teks yang memiliki topik sama dengan penelitian ini. 

Peneliti sudah memilih topik yang dikaji yaitu suhu dan kalor untuk mencari 

konsepsi dan perubahan konseptual pada siswa SMP. 

Langkah selanjutnya adalah menyusun instrumen penelitian yang berupa 

tes tulis dan tes wawancara. Tes tulis terdiri dari 7 soal diberikan kepada 

responden terlebih dahulu untuk mengetahui konsepsi dan perubahan konseptual 

seperti apa yang dialami responden. Setelah tes tertulis tersebut dilakukan 

kemudian dilanjutkan dengan tes wawancara. Tes wawancara dilakukan setelah 

melakukan tes tulis dengan alasan untuk menguji kebenaran atau sebagai cross 

check jawaban siswa pada tes tertulis sehingga penulis mengetahui berbagai jenis 

konsepsi dan perubahan konseptual pada diri responden serta bagaimana konsepsi 

dan perubahan konseptual tersebut dapat terjadi pada diri responden. Penulis juga 

mengumpulkan data dokumentasi lain yang diperoleh dari pihak sekolah berupa 

nilai NEM lulus SD yang digunakan siswa untuk mendaftar di SMP dan nilai hasil 

seleksi yang dilakukan oleh pihak sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk 

memperoleh kevalidan data dalam melakukan penelitian. Gambar 3.2 

menunjukkan bagaimana desain penelitian dilakukan.  
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3.3 Subjek Penelitian 

Populasi pada penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII dan VIII, 

sedangkan sampel penelitian adalah kelas VIIreguler, VII unggulan, dan VIII 

unggulan. Pengambilan data dilakukan menggunakan tes tulis berupa tesessay. 

Setelah tes tulis dilaksanakan dilakukan analisis mengenai hasil yang didapat 

Tes tertulis 

Analisis tes tertulis 

Tes wawancara 

Konsepsi yang 

dimiliki siswa 

Perubahan konseptual 

yang dialami siswa 

Gambar 3.2 Desain Penelitian 

Referensi dari 

jurnal penelitian 

dan buku 

Melakukan kajian 

pada penelitian 

yang telah ada 

Masukan dari 

dosen 

pembimbing 

Memilih konsep dari materi yang 

memunculkan konsepsi dan 

perubahan konseptual pada siswa 

Membuat instrumen tes tertulis 
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siswa kemudian setelah didapat hasil analisis kemudian dilakukan tes wawancara 

pada siswa. Diagram subjek penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah konsepsi dan perubahan konseptual 

suhu dan kalor serta penyebabnya yang terjadi pada siswa SMP. Jenis konsepsi 

dan perubahan konseptual diperoleh dengan menggunakan tes tulis sedangkan 

POPULASI 

Siswa SMP N 1 Pati Tahun Pelajaran 2013/2014 

Kelas VII dan VIII 

SAMPEL TES TERTULIS 

Siswa SMP N 1 Pati Tahun Pelajaran 2013/2014 

Kelas VII reguler, VII unggulan, dan VIII unggulan 

Tes Tertulis Analisis Tes Tertulis 

Konsepsi dan 

Perubahan 

Konseptual Siswa 

SAMPEL TES WAWANCARA 

Siswa SMP N 1 Pati Tahun Pelajaran 2013/2014 

Kelas VII reguler, VII unggulan, dan VIII unggulan 

Tes Wawancara Analisis Tes Wawancara 
Bentuk Konsepsi dan 

Perubahan Konseptual Siswa 

serta Penyebabnya 

KESIMPULAN 

Gambar 3.3 Diagram Subjek Penelitian 
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untuk mengetahui lebih dalam mengenai jenis konsepsi dan perubahan konseptual 

serta penyebabnya diperoleh menggunakan tes wawancara. 

3.5 Sumber Data Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012) sumber data penelitian dalam penelitian 

kualitatif dapat menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data 

primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Pada penelitian ini, sumber data primer yaitu tes 

tulis dan wawancara, sedangkan data sekunder yaitu arsip-arsip yang berkaitan 

dengan siswa, antara lain data nilai siswa, dan dokumentasi. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dilakukan dengan 

observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi 

dan gabungan (Sugiyono, 2012). Teknik pengumpulan data digambarkan dalam 

Gambar 3.4  

 

 

 

 

 

 

Penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode 

triangulasi/gabungan antara tes tulis, tes wawancara, dan dokumentasi. Metode tes 

Gambar 3.4 Macam-Macam Teknik Pengumpulan Data 
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tulis dilakukan pada awal penelitian. Hal ini dilakukan guna menguji konsepsi dan 

perubahan konseptual yang terjadi pada siswa kelas VII reguler, VII unggulan, 

dan VIII unggulan. Metode wawancara dilakukan guna cross check hasil jawaban 

tes tulis siswa dan juga untuk mengetahui penyebab munculnya konsepsi dan 

perubahan konseptual pada diri siswa. Kemudian dokumentasi didapatkan dari 

pihak sekolah berupa nilai NEM siswa yang menjadi subjek penelitian pada 

jenjang pendidikan sebelumnya hingga nantinya ketiga jenis data ini akan 

dianalisis. 

3.7 Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012), peneliti kualitatif sebagai human instrument, 

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan 

data dan membuat kesimpulan atas semuanya. Oleh karena itu dalam penelitian 

kualitatif “the reseacher is the key instrument”. Jadi peneliti adalah merupakan 

instrumen kunci dalam penelitian kualitatif.  

Instrumen penelitian yang digunakan adalah soal tes tulis dan wawancara. 

Untuk mengetahui kelayakan dari soal, soal tes tulis tersebut terlebih dahulu 

diujikan kepada siswa di kelas VIII reguler. Apabila setelah dianalisis soal layak 

digunakan, maka soal tersebut digubakan pada kelas VII reguler, VII unggulan, 

dan VIII unggulan. Hasil dari tes tulis ini digunakan untuk mengetahui jenis 

konsepsi dan perubahan konseptual pada diri siswa kelas tersebut. 

Hasil tes tulis kemudian dijadikan sebagai acuan untuk melakukan tes 

wawancara. Dalam tes wawancara digunakan instrumen berupa alat tulis dan alat 
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perekam. Adanya alat perekam bertujuan agar data yang dihasilkan dalam tes 

wawancara lebih objektif dan didapatkan bukti berupa suara hasil wawancara 

(Linuwih, 2011). Untuk mendukung kebenaran data dalam mengobservasi, 

observer juga mencari data awal berupa nilai NEM siswa pada jenjang pendidikan 

sebelumnya dan data yang mendukung lainnya sebagai alat untuk menguji 

kevalidan data yang telah observer temukan.  

3.8 Validitas Data 

Untuk mengetahui ketepatan data yang diperoleh peneliti dengan keadaan 

yang sebenarnya di lapangan maka perlu diuji validitas data tersebut. Validitas 

merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian 

dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2012). Dalam 

penelitian ini, uji validitas dilakukan menggunakan teknik triangulasi data seperti 

yang ditunjukkan oleh Gambar 3.5. Triangulasi data merupakan pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Teknik triangulasi yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber yaitu 

dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber data 

dalam penelitian ini yaitu, wawancara, observasi dan tes tulis/dokumentasi.  

 

 

 

 

 

 

Wawancara Observasi 

Tes Tulis/Dokumentasi 

Gambar 3.5 Triangulasi Data dengan Tiga Sumber Data 
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3.9 Teknik Analisis Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua instrumen tes, yaitu tes tulis dan tes 

wawancara. Tes tulis dilakukan pada awal penelitian. Hal ini dilakukan guna 

menguji konsepsi dan perubahan konseptual yang terjadi pada siswa kelas VII dan 

VIII. Tes wawancara dilakukan guna cross check hasil jawaban tes tulis siswa dan 

juga untuk mengetahui penyebab munculnya konsepsi dan perubahan konseptual 

pada diri siswa. 

Hasil tes tulis yang berupa jawaban siswa yang bervariasi kemudian akan 

dianalisis untuk mengetahui jenis konsepsi yang ada pada siswa kemudian akan 

dicari prosentasenya. Hasil tes tulis kemudian dijadikan sebagai acuan untuk 

melakukan tes wawancara. Data dari tes wawancara yaitu berupa rekaman 

percakapan antara peneliti dengan responden. Tes wawancara dilakukan guna 

cross check hasil jawaban tes tulis siswa dan juga untuk mengetahui penyebab 

munculnya konsepsi dan perubahan konseptual pada diri siswa yang kemudian 

akan dianalisis oleh peneliti dengan mempertimbangkan jawaban dari tes tulis. 

Kegiatan akhir dari analisis data pada penelitian ini adalah membuat kesimpulan 

akhir berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Konsepsi dan Perubahan Konseptual Siswa 

Setelah dilakukan tes tertulis pada siswa kelas VII A yang merupakan 

kelas unggulan dan kelas VII E yang merupakan kelas reguler di mana kedua 

kelas tersebut berada dalam posisi puncak, yaitu setelah diajarkan materi 

mengenai suhu dan kalor pada tingkat SMP, dan kelas VIII B yang merupakan 

kelas unggulan namun dengan keadaan degradasi kemampuan berpikir karena 

pengaruh waktu maka didapatkan hasil adanya tiga jenis konsepsi yang dimiliki 

siswa. Konsepsi tersebut adalah konsepsi ilmiah, konsepsi alternatif, dan konsepsi 

paralel. Gambar 4.1 menunjukkan pola konsepsi yang dimiliki oleh siswa kelas 

VII unggulan pada kondisi puncak. 

 

1 2 3 4 5 6 7

Ilmiah 56,67% 80,00% 13,33% 53,33% 96,67% 16,67% 83,33%

Alternatif 40,00% 13,33% 76,67% 43,33% 3,33% 83,33% 16,67%

Paralel 3,33% 6,67% 10,00% 3,33% 0% 0% 0%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

J
u

m
la

h
 S

is
w

a

Nomor Soal

Konsepsi Kelas VII Unggulan

Gambar 4.1 Konsepsi Kelas VII Unggulan 
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Pada Gambar 4.1 terlihat bahwa konsepsi ilmiah siswa sangat tinggi pada 

soal nomor 5 tentang perubahan wujud zat dan konsepsi ilmiah paling rendah 

terdapat pada soal nomor 3 tentang kalor jenis. Konsepsi alternatif siswa banyak 

terdapat pada soal nomor 6 tentang pemuaian dan konsepsi alternatif paling 

sedikit terdapat pada soal nomor 5 tentang perubahan wujud zat. Sedangkan untuk 

konsepsi paralel yang dimiliki siswa paling tinggi terdapat pada soal nomor 3 

tentang konsep kalor jenis dan tidak terdapat adanya konsepsi paralel pada soal 

nomor 5 tentang perubahan wujud zat, nomor 6 tentang pemuaian zat cair, dan 

nomor 7 tentang perpindahan kalor secara konduksi. 

Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada siswa kelas VII reguler pada 

kondisi puncak dan ditunjukkan pada Gambar 4.2. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

Ilmiah 28,57% 74,29% 5,71% 42,86% 88,57% 8,57% 80,00%

Alternatif 68,57% 25,71% 94,29% 57,14% 2,86% 91,43% 20,00%

Paralel 2,86% 0% 0% 0% 8,57% 0% 0%
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Gambar 4.2 Konsepsi Kelas VII Reguler 
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Gambar 4.2 menunjukkan bahwa konsepsi ilmiah siswa paling tinggi pada 

soal nomor 5 tentang perubahan wujud zat dan konsepsi ilmiah paling rendah 

siswa pada soal nomor 3 tentang kalor jenis. Konsepsi alternatif paling banyak 

terjadi pada soal nomor 3 tentang kalor jenis dan konsepsi alternatif paling sedikit 

pada soal nomor 5 tentang perubahan wujud zat. Kemudian untuk konsepsi paralel 

siswa paling tinggi ada pada soal nomor 5 tentang perubahan wujud zat dan tidak 

ada konsepsi paralel pada soal nomor 2 tentang mengubah skala termometer 

Celcius ke dalam bentuk skala yang lainnya, nomor 3 tentang kalor jenis, nomor 4 

tentang mekanisme terjadinya angin darat, nomor 6 tentang pemuaian zat cair, dan 

nomor 7 tentang perpindahan kalor secara konduksi.  

Selain kelas VII unggulan dan reguler penulis juga melakukan penelitian 

pada kelas VIII unggulan yaitu kelas VIII B mengenai konsepsi siswa tentang 

suhu dan kalor namun dengan keadaan degradasi kemampuan berpikir karena 

pengaruh waktu. Keadaan degradasi kemampuan berlikir karena pengaruhi waktu 

yang dialami siswa kelas VIII unggulan disebabkan karena materi suhu dan kalor 

telah mereka pelajari setahun sebelumnya. Selama setahun terakhir, kelas VIII 

unggulan menerima berbagai macam materi pelajaran lain dan bukan merupakan 

pokok bahasan suhu dan kalor. Pemilihan kelas VIII unggulan sebagai subjek 

penelitian bertujuan untuk perbandingan konsepsi yang dimiliki oleh siswa kelas 

VII unggulan dengan siswa kelas VIII unggulan. Gambar 4.3 menunjukkan pola 

konsepsi yang dimiliki siswa kelas VIII B. 
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Berdasarkan Gambar 4.3 dapat diketahui adanya konsepsi ilmiah siswa 

paling tinggi pada soal nomor 7 tentang perpindahan kalor dan tidak ada konsepsi 

ilmiah yang dimiliki siswa pada soal nomor 3 tentang kalor jenis. Konsepsi 

alternatif siswa paling tinggi pada soal nomor 3 tentang kalor jenis dan tidak ada 

konsepsi alternatif yang dimiliki siswa pada soal nomor 7 tentang perpindahan 

kalor. Konsepsi paralel siswa hanya muncul pada dua soal yaitu soal nomor 1 

tentang pengertian suhu dan kalor dan soal nomor 3 tentang kalor jenis. 

Dari Gambar 4.1 dan Gambar 4.3 bila dibandingkan terdapat perbedaan 

konsepsi yang dimiliki siswa kelas VII A dengan konsepsi yang dimiliki siswa 

kelas VIII B. Kedua kelas dianggap memiliki kemampuan awal yang sama karena 

sama-sama berada pada kelas unggulan yang sebelumnya telah diseleksi oleh 

pihak sekolah tempat dilakukannya penelitian sehingga perbedaan konsepsi antara 

mereka dapat dibandingkan. Perbedaan konsepsi ini disebabkan oleh faktor 

1 2 3 4 5 6 7

Ilmiah 8,33% 62,50% 0% 45,83% 91,67% 33,33% 100%

Altermatif 87,50% 37,50% 95,83% 54,17% 8,33% 66,67% 0%

Paralel 4,17% 0% 4,17% 0% 0% 0% 0%
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Gambar 4.3 Konsepsi Kelas VIII Unggulan 
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waktu, di mana kelas VII unggulan dalam kondisi puncak yaitu setelah diajarkan 

materi secara langsung dan kelas VIII unggulan mengalami degradasi kemampuan 

berpikir karena materi suhu dan kalor mereka dapatkan setahun sebelumnya. 

Perbandingan konsepsi antara VII dan VIII unggulan disajikan dalam Gambar 4.4. 

 

 

 Dari Gambar 4.4 disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan konseptual 

pada kelas unggulan. Secara keseluruhan konsepsi ilmiah yang dimiliki siswa 

kelas VII unggulan lebih banyak dibandingkan dengan kelas VIII unggulan. Kelas 

VIII unggulan mengalami penurunan konsepsi ilmiah dan peningkatan konsepsia 

alternatif. Hal ini membuktikan bahwa siswa kelas VIII telah mengalami 

penurunan kemampuan berpikir karena pengaruh waktu tentang konsep suhu dan 

kalor. 
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4.2 Hasil Tes Tertulis 

Soal tes tertulis yang diberikan kepada responden terdiri dari 7 butir soal 

uraian yang bertujuan untuk memunculkan berbagai konsepsi siswa mengenai 

materi suhu dan kalor pada tingkat SMP. Setelah siswa menjawab soal tes tertulis, 

peneliti menganalisis hasil jawaban siswa. Sehingga didapatkan hasil yang 

menunjukkan pola-pola konsepsi siswa pada setiap topik soal yang diberikan. 

Soal nomor 1 diberikan untuk menguji konsepsi siswa tentang perbedaan 

pengertian suhu dan kalor. Pada siswa kelas VII unggulan 17 anak menjawab 

benar (56,67%) dan 13 anak menjawab salah (43,33%). Pada kelas VII reguler 10 

anak menjawab benar (28,57%) dan 25 anak memberikan jawaban yang salah 

(71,43%). Pada kelas VIII unggulan 2 anak menjawab benar (8,33%) dan 22 anak 

menjawab salah (91,67%).  

 

Pada soal nomor 1, siswa yang menjawab benar menyatakan bahwa suhu 

adalah ukuran/besaran yang menyatakan panas dan dinginnya suatu benda/zat 

sedangkan kalor adalah energi yang berpindah secara alamiah dari benda yang 

bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Siswa yang menjawab salah 

memiliki pola jawaban yang berbeda-beda. Sebagian menjawab dengan benar 

tentang suhu saja, sebagian lagi menjawab benar tentang kalor saja. Masih banyak 

siswa yang belum bisa memberikan pendapat dengan benar mengenai perbedaan 

suhu dan kalor. Pola jawaban yang dimiliki siswa pada soal nomor 1 dapat dilihat 

pada Tabel 41 untuk kelas VII unggulan, Tabel 4.2 untuk kelas VII reguler, dan 

Tabel 4.3 untuk kelas VIII unggulan. 

Soal nomor 1. Jelaskanlah perbedaan antara suhu dan kalor ! 
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Tabel 4.1 Pola Jawaban Siswa Kelas VII Unggulan pada Soal Nomor 1 

Prosentase Jawaban Siswa 
Kategori 

Jawaban 

56,67% 

Suhu adalah besaran/ukuran yang menyatakan panas atau 

dinginnya suatu benda. Kalor adalah energi yang 

berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. 

Benar 

3,33% 

Suhu adalah berpindah dari suhu yang sangat tinggi ke 

suhu yang lebih rendah. Suhu diukur menggunakan 

tekanan. Kalor adalah suhu yang bisa dimanfaatkan. 

Salah 

6,67% 
Suhu adalah besaran yang menyatakan panas dinginnya 

suatu benda. Kalor adalah besaran panas. 
Salah 

13,33% 

Suhu adalah besaran yang menyatakan panas atau 

dinginnya suatu benda. Kalor adalah perpindahan panas 

suatu benda. 

Salah 

6,67% 

Suhu adalah besaran yang mengukur panas dinginnya 

suatu benda. Kalor adalah panas yang dibutuhkan suatu 

benda.  

Salah 

3,33% 
Suhu adalah perubahan panas dinginnya suatu benda. 

Kalor adalah perpindahan panas suatu benda. 
Salah 

3,33% 

Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. 

Kalor adalah panas atau tenaga yang dihasilkan untuk 

memanaskan suatu benda. 

Salah 

3,33% 

Suhu adalah besaran yang menyatakan panas dinginnya 

suatu benda. Kalor adalah perubahan suhu dari suatu 

benda dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. 

Salah 

3,33% 

Suhu adalah besaran yang menyatakan panas atau 

dinginnya suatu benda. Kalor adalah besaran panas untuk 

mengubah suhu atau wujud suatu benda. 

Salah 
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Tabel 4.2 Pola Jawaban Siswa Kelas VII Reguler pada Soal Nomor 1 

Prosentase Jawaban Siswa 
Kategori 

Jawaban 

28,57% 

Suhu adalah besaran/ukuran yang menyatakan panas atau 

dinginnya suatu benda. Kalor adalah energi yang 

berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. 

Benar 

2,86% 

Suhu adalah suatu zat yang dapat diukur menggunakan 

termometer yang satuannya Kelvin. Suhu diukur 

menggunakan tekanan. Suhu adalah derajat panas. Kalor 

adalah energi yang dapat berpindah karena perbedaan 

kalor jenis. 

Salah 

11,43% Suhu adalah tekanan udara. Kalor adalah tekanan panas. Salah 

2,86% 

Suhu adalah cuaca dingin atau panas. Kalor adalah energi 

yang secara alamiah berpindah dari benda yang bersuhu 

tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. 

Salah 

2,86% 
Suhu adalah derajat panas suatu benda. Kalor adalah 

salah satu perpindahan kalor. 
Salah 

2,86% 
Suhu adalah suatu massa zat. Kalor adalah suhu yang 

dapat berpindah-pindah. 
Salah 

2,86% 
Suhu adalah suhu yang terdapat pada benda. Kalor adalah 

perpindahan suhu dari satu tempat ke tempat lain. 
Salah 

2,86% 
Suhu adalah tekanan udara. Tidak dapat menyebutkan 

pengertian kalor.  
Salah 

8,57% Suhu adalah satuan kalor. Kalor adalah panas. Salah 

2,86% 

Suhu adalah tekanan udara pada suatu tempat. Kalor 

adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah 

karena adanya perbedaan suhu.  

Salah 

2,86% 

Suhu adalah perubahan tekanan suatu benda. Kalor 

adalah bentuk energi yang dapat berpindah karena 

adanya perbedaan suhu. 

Salah 

2,86% 
Suhu adalah tekanan untuk menentukan derajat. Kalor 

adalah energi panas. 
Salah 
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2,86% 

Suhu adalah perubahan suatu zat dengan cara dipanaskan 

atau didinginkan. Kalor adalah energi yang berpindah 

karena perbedaan suhu. 

Salah 

5,71% Suhu adalah temperatur. Kalor adalah panas. Salah 

5,71% 

Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Kalor 

adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk 

menaikkan suhu satu kilogram suatu zat sehingga 

suhunya naik satu derajat. 

Salah 

2,86% 
Suhu adalah tekanan udara. Kalor adalah panas yang 

diterima pada suatu zat. 
Salah 

2,86% 

 

Suhu adalah panas dingin satu benda yang dinyatakan 

dalam derajat. Tidak dapat menyebutkan pengertian 

kalor. 

Salah 

2,86% 

 

Suhu adalah derajat suatu panas. Kalor adalah suatu 

bentuk energi yang memiliki panas yang dapat 

dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah 

2,86% 

Suhu adalah derajat suatu benda yang mengatur cuaca. 

Kalor adalah bentuk energi yang dapat berpindah karena 

adanya perbedaan suhu. 

Salah 

 

Tabel 4.3 Pola Jawaban Siswa Kelas VIII Unggulan pada Soal Nomor 1 

Prosentase Jawaban Siswa 
Kategori 

Jawaban 

8,33% 

Suhu adalah besaran/ukuran yang menyatakan panas atau 

dinginnya suatu benda. Kalor adalah energi yang 

berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. 

Benar 

4,17% 

Suhu adalah keadaan panas atau dingin suatu benda. 

Suhu adalah perbedaan tekanan. Kalor adalah cepat atau 

lambatnya rambat panas. Kalor adalah perpindahan zat 

panas. 

Salah 

8,33% 
Suhu adalah besaran yang menyatakan panas atau 

dinginnya suatu benda. Kalor adalah perpindahan panas 
Salah 
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suatu benda.  

4,17% 

Suhu adalah tekanan udara pada suatu tempat. Kalor 

adalah salah satu bentuk energi yang berpindah karena 

adanya perbedaan suhu. 

Salah 

4,17% 
Suhu adalah panas dinginnya udara di suatu tempat. 

Kalor adalah panas matahari yang sampai ke bumi. 
Salah 

12,5% 

Suhu adalah tinggi rendahnya tekanan udara yang 

terdapat pada suatu tempat. Kalor adalah energi panas 

yang dapat merambat melalui mediumnya.  

Salah 

12,5% 
Suhu adalah perbedaan tekanan. Kalor adalah 

perpindahan zat panas. 

Salah 

8,33% 
Suhu adalah tekanan di udara. Kalor adalah suhu yang 

merambat. 
Salah 

25% 

Suhu adalah panas atau dinginnya suatu benda. Kalor 

adalah perpindahan atau perambatan tenaga panas 

melalui berbagai perantara. 

Salah 

4,17% 
Suhu adalah perbedaan tekanan udara. Kalor adalah suhu 

panas yang dibutuhkan untuk suatu peristiwa. 
Salah 

4,17% 
Suhu adalah panas dinginnya suatu benda. Kalor adalah 

energi panas yang dimiliki suatu benda.  
Salah 

4,17% 
Suhu adalah perbedaan tekanan. Kalor adalah 

perambatan kalor. 
Salah 

 

 Soal nomor 2 bertujuan untuk menguji kemampuan siswa dalam 

menghitung perbandingan skala termometerCelcius dengan termometer yang lain. 

Pada kelas VII unggulan 24 siswa menjawab dengan benar (80,0%) dan 6 siswa 

lainnya menjawab salah (20,0%). Pada kelas VII reguler 26 siswa menjawab 

dengan benar (74,29%) dan 9 siswa menjawab salah (25,71%). Pada kelas VIII 

unggulan 15 siswa menjawab benar (62,50%) dan 9 siswa menjawab salah 

(37,50%).  
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Pada soal nomor 2, siswa yang menjawab benar mampu mengubah skala Celcius 

ke dalam skala Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin dengan rumus yang benar. 

Celcius ke Reamur menggunakan rumus
4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus (
9

5
 x 50°) + 32° = 122°F 

Dan Celcius ke Kelvin menggunakan rumus 273° + 50° = 323 K  

Untuk siswa yang menjawab salah memiliki jawaban yang berbeda. Pola jawaban 

siswa mengenai soal nomor 2 dapat dilihat dalam Tabel 4.4 untuk kelas VII 

unggulan, Tabel 4.5 untuk kelas VII reguler, dan Tabel 4.6 untuk kelas VIII 

unggulan. 

Tabel 4.4 Pola Jawaban Siswa Kelas VII Unggulan pada Soal Nomor 2 

Prosentase Jawaban Siswa 
Kategori 

Jawaban 

80% 

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R 

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 

(
9

5
 x 50°) + 32° = 122°F 

Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

273° + 50° = 323 K 

Benar 

3,33% 

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R  

Tidak dapat mengubah skala Celcius ke skala Fahrenheit 

dan Kelvin. 

Salah 

3,33% Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : Salah 

Soal nomor 2. Sebuah benda memiliki suhu sebesar 50ºC. Berapa suhu 

benda itu bila diubah ke skala Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin? 
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273° + 50° = 323 K 

Tidak dapat mengubah skala Celcius ke Reamur dan 

Fahrenheit. 

6,67% 

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 

9

5
 x 50° = 90°F 

Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

5

5
 x 50° = 50 K 

Salah 

6,67% 

 

 

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 

9

5
 x 50°  = 90°F 

Dan Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

273° + 50° = 323 K  

Salah 

 

Tabel 4.5 Pola Jawaban Siswa Kelas VII Reguler pada Soal Nomor 2 

Prosentase Jawaban Siswa 
Kategori 

Jawaban 

74,29%  

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 

(
9

5
 x 50°) + 32° = 122°F 

Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

273° + 50° = 323 K  

Benar 

2,86% 

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 

( 
9

5
 x 50° ) + 32° = 122°F 

Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

Salah 
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273° - 50° = 223 K  

2,86% 

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 

5

9
 x 50°  = 27,7°F 

Dan Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

273° + 50° = 323 K  

Salah 

2,86% 

Tidak dapat menunjukkan proses perhitungan dalam 

mengubah skala Celcius ke dalam skala Reamur, 

Fahrenheit, dan Kelvin. 

Salah 

2,86% 

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 

9

5
 x 50° = 90°F 

Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

273° + 50° = 323 K 

Salah 

2,86% 

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 

(
9

5
 x 50°) + 32° = 122°F 

Tidak dapat mengubah skala Celcius ke dalam skala 

Kelvin. 

Salah 

2,86% 

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 

(
9

5
 x 50°) - 32° = 58°F 

Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

273° + 50° = 323K 

Salah 

2,86% 

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R  

Salah 
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Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 

(
5

9
 x 50°) + 32° = 59,7°F 

Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

(
9

5
 x 50°) - 32°= 331 K 

2,86% 

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 

(
4

5
 x 50°) + 32° = 72°F 

Dan Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

273° + 50° = 323 K 

Salah 

2,86% 

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 

5

9
 x 50° + 32° = 59,7°F 

Dan Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

273° + 50° = 323 K 

Salah 

 

Tabel 4.6 Pola Jawaban Siswa Kelas VIII Unggulan pada Soal Nomor 2 

Prosentase Jawaban Siswa 
Kategori 

Jawaban 

62,50% 

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 

(
9

5
 x 50°) + 32° = 122°F 

Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

273° + 50° = 323 K  

Benar 

8,33% 

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 

9

5
 x 50° = 90°F 

Salah 
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Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

273° + 50° = 323 K 

29,17% 

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 

(
9

5
 x 50°) + 32°  = 122°F 

Dan Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

5

5
 + 50° = 50 K  

Salah 

 

Soal nomor 3 bertujuan untuk memunculkan konsepsi siswa tentang kalor 

jenis suatu zat. Pada kelas VII unggulan 4 siswa menjawab benar (13,33%) dan 26 

siswa menjawab salah (86,67%). Pada kelas VII reguler 2 siswa menjawab benar 

(5,71%) dan 33 siswa menjawab salah (94,29%). Pada kelas VIII unggulan tidak 

ada satupun siswa yang menjawab dengan benar. 

 

 

 

Siswa yang menjawab benar memberikan pernyataan bahwa kalor yang 

dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg minyak goreng berbeda 

karena air dan minyak goreng memiliki kalor jenis yang berbeda. Siswa yang 

menjawab salah memberikan jawaban yang berbeda atas soal nomor 3. Ada yang 

membahas tentang massa jenis, kerapatan suatu zat, dan sebagainya. Pola jawaban 

pada soal nomor 3 dapat dilihat pada Tabel 4.7 untuk kelas VII unggulan, Tabel 

4.8 untuk kelas VII reguler, dan Tabel 4.9 untuk kelas VIII unggulan. 

 

Soal nomor 3. Apakah kalor untuk menaikkan suhu 1 kg air sama dengan 

kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg minyak goreng?  

Mengapa demikian? 
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Tabel 4.7 Pola Jawaban Siswa Kelas VII Unggulan pada Soal Nomor 3 

Prosentase Jawaban Siswa 
Kategori 

Jawaban 

13,33% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda karena air dan minyak 

goreng memiliki kalor jenis yang berbeda. 

Benar 

10% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda karena titik didihnya 

berbeda. Selain itu jenis zat air dan minyak juga berbeda. 

Salah 

3,33% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda karena kalor jenis air 

lebih sedikit daripada minyak goreng. 

Salah 

3,33% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda karena air lebih sulit 

menguap. 

 

6,67% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda karena jarak 

antarpartikel air lebih renggang daripada minyak 

Salah 

43,33% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda karena minyak goreng 

lebih cepat panas.  Siswa tidak memberikan penjelasan 

lebih jauh mengenai sebabnya.  

Salah 

3,33% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

lebih banyak daripada menaikkan suhu 1 kg minyak 

goreng. 

Salah 

3,33% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

lebih banyak karena massa air lebih banyak daripada 

minyak goreng. 

Salah 

6,67% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda karena air dan minyak 

goreng memiliki titik didih yang berbeda. 

Salah 
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3,33% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda karena air dan minyak 

goreng memiliki massa jenis yang berbeda. 

Salah 

3,33% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda karena air dan minyak 

goreng merupakan zat yang berbeda. 

Salah 

 

Tabel 4.8 Pola Jawaban Siswa Kelas VII Reguler pada Soal Nomor 3 

Prosentase Jawaban Siswa 
Kategori 

Jawaban 

5,71%  

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda karena air dan minyak 

goreng memiliki kalor jenis yang berbeda. 

Benar 

14,29% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng sama karena air dan minyak 

memiliki massa jenis sama.  

Salah 

22,86% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda karena minyak goreng 

lebih cepat panas. Siswa tidak memberikan penjelasan 

lebih jauh mengenai sebabnya.  

Salah 

2,86% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

lebih banyak karena massa air lebih banyak daripada 

minyak goreng. 

Salah 

2,86% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda. Siswa tidak 

menyebutkan alasannya. 

Salah 

8,57% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda karena air lebih cepat 

panas dibandingkan minyak goreng. 

Salah 

8,57% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda karena air dan minyak 

goreng memiliki massa jenis yang berbeda. 

Salah 

2,86% Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air Salah 
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dan 1 kg minyak goreng berbeda karena air dan minyak 

goreng memiliki volume yang berbeda 

8,57% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng sama karena air dan minyak 

goreng memiliki massa yang sama. 

Salah 

2,86% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda karena massa kedua zat 

sama. 

Salah 

5,71% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda karena koefisien muai 

air lebih besar daripada minyak 

Salah 

2,86% 
Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda karena pengaruh radiasi. 
Salah 

2,86% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goring sama karena kalor yang dilepas 

sama dengan kalor yang diterima. 

Salah 

2,86% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda karena jumlah minyak 

goreng terlalu banyak. 

Salah 

2,86% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda karena apabila minyak 

goreng dicampur dengan air lalu dipanaskan maka air 

akan hilang dan minyak goreng akan berada di 

penggorengan. 

Salah 

2,86% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda agar minyak goreng bisa 

untuk menggoreng ikan. 

Salah 
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Tabel 4.9 Pola Jawaban Siswa Kelas VIII Reguler pada Soal Nomor 3 

 

Prosentase Jawaban Siswa 
Kategori 

Jawaban 

33,33% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda karena air dan minyak 

memiliki molekul penyusun yang berbeda 

Salah 

12,50% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda karena minyak goreng 

lebih cepat panas.  

Salah 

4,17% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda karena jarak 

antarpartikel air lebih renggang daripada minyak. 

Salah 

4,17% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda karena titik didih yang 

berbeda. 

Salah 

4,17% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda karena minyak goreng 

lebih kental daripada air. Semakin panas permukaan zat 

padat (minyak goreng) semakin cepat perambatan 

panasnya. Sedangkan permukaan zat cair (air) semakin 

lama perambatan panasnya. 

Salah 

33,33% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda karena air dan minyak 

goreng memiliki massa jenis yang berbeda. 

Salah 

4,17% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

dan 1 kg minyak goreng berbeda karena air dan minyak 

memiliki tekanan yang berbeda. 

Salah 

4,17% 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air 

lebih sedikit daripada 1 kg minyak goreng. Siswa tidak 

menyebutkan alasannya. 

Salah 
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 Soal nomor 4 bertujuan untuk memunculkan konsepsi siswa tentang 

mekanisme terjadinya angin darat. Pada kelas VII unggulan 16 siswa menjawab 

dengan benar (53,33%) dan 14 siswa menjawab salah (46,67%). Pada kelas VII 

reguler 15 siswa menjawab benar (42,86%) dan 20 siswa menjawab salah 

(57,14%). Pada kelas VIII unggulan 11 siswa menjawab benar (45,83%) dan 13 

siswa menjawab salah (54,17%). 

 

 

 

Siswa yang menjawab benar menyatakan bahwa angin darat terjadi dari 

darat ke laut pada malam hari karena pada saat itu suhu di darat lebih cepat dingin 

daripada suhu di laut dan tekanan di lautan lebih rendah daripada tekanan di 

daratan. Hal ini mengakibatkan udara dingin di atas daratan menuju lautan dan 

udara hangat di atas air bergerak naik dan saat bergerak turun, udara menjadi 

dingin. Siswa yang menjawab salah memiliki jawaban yang berbeda-beda. Pola 

jawaban siswa pada soal nomor 4 dapat dilihat dalam Tabel 4.10 untuk kelas VII 

unggulan, Tabel 4.11 untuk kelas VII reguler, dan Tabel 4.12 untuk kelas VIII 

unggulan.  

Tabel 4.10 Pola Jawaban Siswa Kelas VII Unggulan pada Soal Nomor 4 

Prosentase Jawaban Siswa 
Kategori 

Jawaban 

53,33%  

Angin darat terjadi dari darat ke laut pada malam hari 

karena pada saat itu suhu di darat lebih cepat dingin 

daripada suhu di laut dan tekanan di lautan lebih rendah 

daripada tekanan di daratan. Hal ini mengakibatkan udara 

Benar 

Soal nomor 4. Nelayan pergi mencari ikan di laut pada malam hari 

dengan memanfaatkan angin darat. Jelaskanlah bagaimana proses 

terjadinya angin darat! 
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dingin di atas daratan menuju lautan dan udara hangat di 

atas air bergerak naik dan saat bergerak turun, udara 

menjadi dingin.  

13,33% Angin darat terjadi karena peristiwa konveksi Salah 

3,33% 
Angin darat terjadi karena merambat dari daerah tinggi ke 

daerah rendah. 
Salah 

3,33% 
Angin darat terjadi karena angin berhembus dari darat ke 

laut. 
Salah 

16,67% 
Angin darat terjadi karena lautan lebih dingin daripada 

daratan. 
Salah 

3,33% Angin darat terjadi karena di laut terjadi perubahan suhu.  Salah 

3,33% 
Angin darat terjadi karena angin bertiup ke arah daratan 

dengan sangat kencang. 
Salah 

3,33% 
Tidak dapat mengemukakan pendapat tentang mekanisme 

terjadinya angin darat. 
Salah 

 

Tabel 4.11 Pola Jawaban Siswa Kelas VII Reguler pada Soal Nomor 4 

Prosentase Jawaban Siswa 
Kategori 

Jawaban 

42,86% 

Angin darat terjadi dari darat ke laut pada malam hari 

karena pada saat itu suhu di darat lebih cepat dingin 

daripada suhu di laut dan tekanan di lautan lebih rendah 

daripada tekanan di daratan. Hal ini mengakibatkan udara 

dingin di atas daratan menuju lautan dan udara hangat di 

atas air bergerak naik dan saat bergerak turun, udara 

menjadi dingin. 

Benar 

22,86% Angin darat terjadi dari darat ke laut. Salah 

2,86% 
Angin darat adalah angin yang berputar ke daratan lalu 

kembali lagi ke laut. 
Salah 

2.86% 
Angin darat terjadi karena lautan lebih cepat anginnya 

daripada di darat. 
Salah 

2.86% Angin darat terjadi karena angin dari darat bercampur Salah 
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dengan uap air laut. 

2.86% Angin darat mendorong kapal sampai ke laut Salah 

8,57% 
Angin darat terjadi karena pada malam hari angin lebih 

kencang. 
Salah 

2,86% Angin darat terjadi karena radiasi  Salah 

5,71% 
Angin darat terjadi karena daratan lebih panas daripada 

lautan. 
Salah 

8,57% 
Menjelaskan mekanisme angin darat dengan gambar tanpa 

keterangan apapun 
Salah 

 

Tabel 4.12 Pola Jawaban Siswa Kelas VIII Unggulan pada Soal Nomor 4 

Prosentase Jawaban Siswa 
Kategori 

Jawaban 

45,83% 

Angin darat terjadi dari darat ke laut pada malam hari karena 

pada saat itu suhu di darat lebih cepat dingin daripada suhu di 

laut dan tekanan di lautan lebih rendah daripada tekanan di 

daratan. Hal ini mengakibatkan udara dingin di atas daratan 

menuju lautan dan udara hangat di atas air bergerak naik dan 

saat bergerak turun, udara menjadi dingin.  

Benar 

25% Angin darat terjadi dari darat ke laut. Salah 

8,33% 
Angin darat terjadi karena tekanan di darat lebih rendah 

daripada di laut.  
Salah 

12,50% 
Angin darat terjadi karena daratan bersuhu lebih tinggi dari 

lautan. 
Salah 

8,33% Angin darat terjadi  karena gaya gravitasi bulan. Salah 

 

 Soal nomor 5 bertujuan untuk memunculkan konsepsi siswa tentang 

perubahan wujud zat. Hampir seluruh siswa menjawab dengan benar. Pada kelas 

VII unggulan 29 siswa menjawab dengan benar (96,67%) dan seorang siswa 

menjawab salah (3,33%). Pada kelas VII reguler 31 siswa menjawab benar 
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(88,57%) dan 4 siswa menjawab salah (11,43%). Pada kelas VIII unggulan 22 

siswa menjawab benar (91,67%) dan 2 siswa menjawab salah (8,33%). 

 

 

 

 

 

 

Siswa yang menjawab dengan benar menyebutkan nomor (1) mengkristal 

atau mendeposisi, nomor (2) menyublim, nomor (3) mengembun, nomor (4) 

menguap, nomor (5) melebur atau mencair, dan nomor (6) membeku. Sedangkan 

untuk siswa yang menjawab salah, pola jawaban siswa pada soal nomor 5 dapat 

dilihat dalam Tabel 4.13 untuk kelas VII unggulan, Tabel 4.14 untuk kelas VII 

reguler, dan Tabel 4.15 untuk kelas VIII unggulan.  

Tabel 4.13 Pola Jawaban Siswa Kelas VII Unggulan pada Soal Nomor 5 

Prosentase Jawaban Siswa 
Kategori 

Jawaban 

96,67%  

nomor (1) mengkristal atau mendeposisi, nomor (2) menyublim, 

nomor (3) mengembun, nomor (4) menguap, nomor (5) melebur 

atau mencair, dan nomor (6) membeku 

Benar 

3,33% 

nomor (1) mengembun, nomor (2) menyublim, nomor (3) 

mengembun, nomor (4) menguap, nomor (5) melebur atau 

mencair, dan nomor (6) membeku 

Salah 

 

 

 

Soal nomor 5. Isilah bagan di bawah ini! 

 
 

 

 1. ........................................... 

2. ........................................... 

3. ........................................... 

4. ........................................... 

5. ........................................... 

6. ........................................... 
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Tabel 4.14 Pola Jawaban Siswa Kelas VII Reguler pada Soal Nomor 5 

Prosentase Jawaban Siswa 
Kategori 

Jawaban 

88,57% 

nomor (1) mengkristal atau mendeposisi, nomor (2) menyublim, 

nomor (3) mengembun, nomor (4) menguap, nomor (5) melebur 

atau mencair, dan nomor (6) membeku 

Benar 

2,86% 

nomor (1) membeku, nomor (2) menguap, nomor (3) 

mengembun, nomor (4) menguap, nomor (5) melebur atau 

mencair, dan nomor (6) membeku 

Salah 

5,71% Siswa tidak  memberikan jawaban pada soal nomor 5 Salah 

2,86% Siswa menulis ulang soal pada kolom jawaban.  Salah 

 

Tabel 4.15 Pola Jawaban Siswa Kelas VIII Unggulan pada Soal Nomor 5 

Prosentase Jawaban Siswa 
Kategori 

Jawaban 

91,67% 

nomor (1) mengkristal atau mendeposisi, nomor (2) menyublim, 

nomor (3) mengembun, nomor (4) menguap, nomor (5) melebur 

atau mencair, dan nomor (6) membeku 

Benar 

8,33% 

nomor (1) menyublim, nomor (2) mengkristal, nomor (3) 

mengembun, nomor (4) menguap, nomor (5) membeku, dan 

nomor (6) mencair. 

Salah 

 

 Soal nomor 6 bertujuan untuk memunculkan konsepsi siswa mengenai 

pemuaian zat cair. Pada kelas VII unggulan 5 siswa menjawab benar (16,67%) 

dan 25 siswa menjawab salah (83,33%). Pada kelas VII reguler 3 siswa menjawab 

benar (8,57%) dan 32 siswa lainnya menjawab salah (91,43%). Pada kelas VIII 

unggulan 8 siswa menjawab benar (33,33%) dan 16 siswa menjawab salah 

(66,67%).  

 

 

Soal nomor 6. Pada saat memanaskan air di dalam panci di atas kompor, 

air bisa tumpah  saat mendidih. Mengapa hal ini dapat terjadi? 
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Siswa yang menjawab benar memiliki konsepsi pada saat memanaskan air 

di dalam panci di atas kompor, air mengalami pemuaian sehingga volume air 

bertambah. Muai yang dialami oleh air lebih besar daripada muai yang dialami 

oleh panci. Oleh karena itu, air bisa tumpah saat mendidih karena pertambahan 

volume. Sedangkan siswa yang menjawab salah memiliki pola jawaban yang 

berbeda untuk menjawab soal nomor 6. Pola tersebut dapat dilihat dalam Tabel 

4.16 untuk kelas VII unggulan, Tabel 4.17 untuk kelas VII reguler, dan Tabel 4.18 

untuk kelas VIII unggulan. 

Tabel 4.16 Pola Jawaban Siswa Kelas VII Unggulan pada Soal Nomor 6 

Prosentase Jawaban Siswa 
Kategori 

Jawaban 

16,67% 

Air mengalami pemuaian sehingga volume air bertambah. Muai 

yang dialami oleh air lebih besar daripada muai yang dialami 

oleh panci.  

Benar 

3,33% 
Air bisa tumpah saat mendidih karena kalor dari panci 

berpindah ke air.  
Benar 

3,33% 
Air bisa tumpah saat mendidih karena partikel –partikel air 

bertambah semakin banyak. 
Salah 

26,67% 
Air bisa tumpah saat mendidih karena ada gelembung udara dan 

tekanan kalor. 
Salah 

23,33% 
Air bisa tumpah saat mendidih karena ada tekanan di panci 

bertambah. 
Salah 

6,67% 
Air bisa tumpah saat mendidih karena kalor lebih besar daripada 

massa air.  
Salah 

6,67% 
Air bisa tumpah saat mendidih karena air mendapat tekanan dari 

udara dan uap air. 
Salah 

3,33% 
Air bisa tumpah saat mendidih karena partikel air yang di 

bawah berpindah ke atas.  
Salah 

3,33% 
Air bisa tumpah saat mendidih karena uap ingin keluar tapi 

terhalang oleh tutup panci.  
Salah 

3,33% Air bisa tumpah saat mendidih karena air panas berpindah ke Salah 
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tempat yang lebih dingin dipengaruhi oleh gaya gravitasi. 

3,33% Air bisa tumpah saat mendidih karena bertekanan rendah. Salah 

 

Tabel 4.17 Pola Jawaban Siswa Kelas VII Reguler pada Soal Nomor 6 

Prosentase Jawaban Siswa 
Kategori 

Jawaban 

8,57%  

Air mengalami pemuaian sehingga volume air bertambah. Muai 

yang dialami oleh air lebih besar daripada muai yang dialami 

oleh panci.  

Benar 

8,57% Air bisa tumpah saat mendidih karena mengalami penguapan.  Salah 

31,43% 
Air bisa tumpah saat mendidih karena mengalami perpindahan 

kalor secara konduksi dan konveksi. 
Salah 

5,71% 
Air bisa tumpah saat mendidih karena ada kalor membuat air 

mendidih  
Salah 

14,29% 
Air bisa tumpah saat mendidih karena air  naik ke atas terdorong 

oleh air yang dingin dan gelembung air.  
Salah 

8,57% 
Air bisa tumpah saat mendidih karena tekanan air yang 

menguap ke atas.   
Salah 

8,57% Air bisa tumpah saat mendidih karena kenaikan suhu. Salah 

5,71% Air bisa tumpah saat mendidih karena massa air lebih besar.  Salah 

5,71% 
Air bisa tumpah saat mendidih karena koefisien air lebih besar 

daripada panci.  
Salah 

2,86% 
Air bisa tumpah saat mendidih karena air mendidih akan 

bertambah. 
Salah 

 

Tabel 4.18 Pola Jawaban Siswa Kelas VIII Unggulan pada Soal Nomor 6 

Prosentase Jawaban Siswa 
Kategori 

Jawaban 

33,33%  

Air mengalami pemuaian sehingga volume air bertambah. Muai 

yang dialami oleh air lebih besar daripada muai yang dialami 

oleh panci.  

Benar 

16,67% 
Air bisa tumpah saat mendidih karena mendapat tekanan dari 

panci  
Salah 

8,33% Air bisa tumpah saat mendidih karena mengalami perpindahan Salah 
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kalor secara konduksi. 

16,67% 
Air bisa tumpah saat mendidih karena partikel air terdorong ke 

atas.   
Salah 

4,17% Air bisa tumpah saat mendidih karena air bergerak ke bawah.   Salah 

4,17% 
Air bisa tumpah saat mendidih karena tekanan suhu tinggi maka 

gelembung air akan naik.    
Salah 

4,17% Air bisa tumpah saat mendidih karena zat cair mengecil. Salah 

4,17% 
Air bisa tumpah saat mendidih karena kalor merambatkan 

tekanan panas.   
Salah 

8,33% Air bisa tumpah saat mendidih karena massa jenis bertambah.    Salah 

 

 Soal nomor 7 bertujuan untuk memancing konsepsi siswa tentang 

perpindahan kalor secara konduksi. Pada kelas VII unggulan 25 siswa menjawab 

benar (83,33%) dan 5 siswa lainnya menjawab salah (16,67%). Pada kelas VII 

reguler 28 siswa menjawab dengan benar (80,0%) dan 7 siswa menjawab salah 

(20,0%). Pada kelas VIII unggulan seluruh siswa menjawab benar (100%).  

 

 

 

 

 

 

Siswa yang menjawab benar menyatakan bahwa sendok menjadi panas 

karena mengalami peristiwa perpindahan kalor secara konduksi. Di mana sendok 

merupakan bahan konduktor yang bisa menghantarkan panas. Panas berpindah 

dari air panas menuju sendok tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel zat 

perantara. Siswa yang menjawab salah memiliki konsepsi yang berbeda. Pola 

       

Soal nomor 7. Perhatikan gambar di 

samping! Sebuah sendok dimasukkan 

ke dalam gelas berisi air panas. 

Kemudian sendok menjadi panas. 

Jelaskanlah fenomena yang terjadi! 
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konsepsi siswa dapat dilihat dalam Tabel 4.19 untuk kelas VII unggulan, Tabel 

4.20 untuk kelas VII reguler, dan Tabel 4.21 untuk kelas VIII unggulan.  

Tabel 4.19 Pola Jawaban Siswa Kelas VII Unggulan pada Soal Nomor 7 

Prosentase Jawaban Siswa 
Kategori 

Jawaban 

83,33% 

Sendok menjadi panas karena mengalami peristiwa perpindahan 

kalor tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel atau konduksi. 

Di mana sendok merupakan bahan konduktor yang bisa 

menghantarkan panas. 

Benar 

3,33% 
Sendok menjadi panas karena mengalami peristiwa perpindahan 

kalor secara konveksi. 
Salah 

3,33% 
Terjadi peristiwa perpindahan kalor yang menyebabkan suhu air 

dan sendok sama 
Salah 

3,33% 
Sendok menjadi panas karena suhu berpindah ke yang lebih 

rendah.  
Salah 

6,67% 
Sendok menjadi panas karena kalor dari air panas merambat ke 

sendok. 
Benar 

 

Tabel 4.20 Pola Jawaban Siswa Kelas VII Reguler pada Soal Nomor 7 

Kelas VII Reguler dalam Kondisi Puncak (Setelah Diajarkan) 

Prosentase Jawaban Siswa 
Kategori 

Jawaban 

80,0% 

Sendok menjadi panas karena mengalami peristiwa perpindahan 

kalor tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel atau konduksi. 

Di mana sendok merupakan bahan konduktor yang bisa 

menghantarkan panas. 

Benar 

8,57% 
Sendok menjadi panas karena mengalami peristiwa perpindahan 

kalor secara konveksi. 
Salah 

5,71% 
Sendok menjadi panas karena mengalami perpindahan kalor 

secara radiasi  
Salah 

5,71% 

Sendok menjadi panas karena memilih uap udara lalu sendok 

dicelupkan dan menjadi ikut panas. 
Salah 
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Tabel 4.21 Pola Jawaban Siswa Kelas VIII Unggulan pada Soal Nomor 7 

Kelas VIII Unggulan dalam Kondisi Terdegradasi Waktu 

Prosentase Jawaban Siswa 
Kategori 

Jawaban 

100,0% 

Sendok menjadi panas karena mengalami peristiwa perpindahan 

kalor tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel atau konduksi. 

Di mana sendok merupakan bahan konduktor yang bisa 

menghantarkan panas. 

Benar 

 

4.3 Hasil Tes Wawancara 

 Setelah melakukan tes tertulis dan menganalisisnya, penulis melakukan tes 

wawancara pada beberapa siswa yang memberikan pola jawaban menarik pada 

hasil tes tertulis, yaitu siswa yang memiliki konsepsi ilmiah paling tinggi dan 

konsepsi ilmiah paling rendah. Hal ini dimaksudkan untuk cross check jawaban 

siswa dan mengidentifikasi konsepsi siswa dengan lebih teliti. Kelas VII unggulan 

diambil 13 orang dari jumlah 30 siswa dengan kode siswa A, B, C, D, E, F, G, H, 

I, J, K, L, dan M. Kelas VII reguler diambil 11 orang dari total 35 siswa dengan 

kode siswa AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, dan AK. Kelas VIII 

unggulan diambil 7 orang dari 24 siswa dengan kode siswa BB, CC, DD, EE, FF, 

GG, dan HH.  

 Dari beberapa siswa yang diwawancarai diketahui bahwa mereka 

mengalami perubahan konseptual. Siswa memberikan jawaban yang berbeda 

antara tes tertulis dan wawancara. Pada soal nomor 1 tentang perbedaaan 

pengertian suhu dan kalor, banyak siswa merasa kesulitan untuk mendeskripsikan  

secara langsung apa yang dimaksud dengan suhu dan kalor dan perbedaan antara 
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keduanya. Masih ada siswa yang belum dapat membedakan dengan benar apakah 

yang dimaksud dengan suhu dan bagaimana cara mengukurnya, apakah yang 

dimaksud dengan kalor dan cara menghitungnya. Sebagian besar hanya dapat 

mengungkapkan pengertian suhu saja atau hanya pengertian kalor saja. Konsepsi 

siswa tentang perbedaan suhu dan kalor berdasarkan hasil wawancara disajikan 

pada Lampiran 9. 

 Konsepsi siswa pada soal nomor 1 muncul karena pemahaman yang 

kurang mendalam dan faktor pembelajaran. Dapat dikatakan demikian karena 

saat dilakukan wawancara siswa mengaku belum pernah menggunakan alat 

pengukur suhu berupa termometer. Siswa mengetahui pengertian suhu dan kalor 

dari penjelasan guru di kelas. Berikut ini adalah cuplikan wawancara dengan salah 

satu responden, dengan P adalah peneliti dan R adalah responden. 

......................................... 

P : Suhu itu apa?  

R : Suhu adalah massa suatu zat 

P : Massa? Apakah suhu itu sama dengan massa?  

R : Beda, Kak. Suhu itu... (bingung)  

P : Hal-hal apa sajakah yang kamu ingat tentang suhu? 

R : Pokoknya ada celcius fahrenheit kelvin, kak.  

P : Celcius Fahrenheit kelvin disebut apa? 

R : Suhu, kak..  

P : Suhu bisa diukur ?  

R : Bisa tapi saya belum pernah mencoba, saya tahu dari guru.  

P : Terus kalau kalor itu apa?  

R : Kalau kalor itu suatu suhu yang dapat berpindah dari suhu yang kecil 

ke yang lebih besar. 

P : Cara menghitung kalor bagaimana?  
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R :  Lupa, kak.. 

................................................... 

Pada soal nomor 2 tentang mengubah skala termometer dari termometer 

Celcius ke Reamur, Fahrenheit, dan Reamur, beberapa siswa masih salah dalam 

menjawab dalam penggunaan rumus. Hal ini mungkin terlihat sepele, namun jika 

kesalahan tersebut dibiarkan saja akan membuat siswa merasa kesulitan di jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi saat mempelajari suhu dan kalor. Konsepsi siswa 

mengenai pengubahan skala termometer disajikan dalam Lampiran 10. 

Penyebab konsepsi yang muncul pada soal nomor 2 dikarenakan faktor 

fragmentasi dan pemahaman yang tidak mendalam. Berdasarkan hasil 

percakapan antara peneliti dan responden dapat disimpulkan bahwa siswa 

memahami sebagian materi tentang merubah skala termometer Celcius ke skala 

termometer yang lain. Beberapa siswa melakukan kesalahan dalam menggunakan 

formula untuk mengubah skala termometer Celcius ke skala termometer lainnya.  

................................... 

P : Bagaimana cara mengubah skala termometer Celcius ke Fahrenheit?  

R : emm... (berpikir) 4/5 kali suhu benda ditambah 32.  

P : 4/5? Apa kamu yakin? 

R : ...(diam) (berpikir) iya, yakin. Titik bawahnya fahrenheit kan 32, tiitk 

atasnya 45 .  

P : lalu untuk merubah skala termometer Celcius ke Kelvin bagaimana 

caranya? 

R : tinggal ditambah 273, kak. Karena skala terendah Kelvin 273 derajat 

dan keduanya memiliki rentang skala yang sama.  
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................................... 

 Pada soal nomor 3 bertujuan untuk memunculkan konsepsi siswa tentang 

kalor jenis. Beberapa siswa memberikan jawaban dengan mengaitkan jawabannya 

dengan membandingkan massa jenis antara air dan minyak, kerapatan air dan 

minyak, partikel-partikel penyusun air dan minyak, dan titik didih yang berbeda 

antara air dan minyak Tidak banyak yang mampu langsung mengaitkannya 

dengan kalor jenis suatu zat. Konsepsi siswa pada soal nomor 3 mengenai kalor 

jenis suatu zat berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat dalam Lampiran 11. 

Sebagian besar siswa memberikan jawaban yang salah karena ada yang 

menjawab bahwa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena massa jenis kedua zat berbeda, kerapatan zat cair 

berbeda, titik didih kedua zat berbeda, dan massa kedua zat berbeda. Ragam 

konsepsi yang dimiliki siswa ini bisa muncul karena faktor pengetahuan sebagai 

serpihan yang terpisah-pisah dan apresiasi konseptual. Cuplikan wawancara 

antara peneliti dan responden adalah sebagai berikut.  

..................................... 

P : ... apakah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 

kg minyak goreng sama?  

R : berbeda..  

P : kenapa kok bisa berbeda? 

R : karena massa jenisnya berbeda.  

P : lalu kalau massa jenisnya berbeda apa yang terjadi?  

R : titik didihnya menjadi berbeda.  
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P  : titik didihnya berbeda lalu tinggi yang mana? 

R : besar yang minyak., air lebih kecil daripada minyak. 

P : mengapa lebih besar minyak? 

R : karena molekul penyusun minyak lebih banyak daripada air. 

............................................... 

Fenomena lain yang berkaitan dengan suhu dan kalor adalah peritiwa angin 

darat. Mekanisme angin darat terdapat pada soal nomor 4. Angin darat dan angin 

laut adalah hal yang saling berdampingan. Beberapa siswa belum dapat 

membedakan peristiwa terjadinya angin darat dan angin laut sehingga menjawab 

pertanyaan masih terbolak-balik antara keduanya. Lampiran 12 menunjukkan 

konsepsi siswa tentang mekanisme angin darat berdasarkan hasil wawancara.  

Berdasarkan hasil tes tertulis sebelumnya ada sekelompok siswa yang 

menjelasakan mekanisme angin darat dengan gambar seperti yang ada di buku 

teks IPA. Gambar yang diberikan oleh siswa tidak diberi keterangan apapun. Saat 

dilakukan wawancara, siswa menjawab dengan jawaban yang keliru.  

............................................. 

P : apakah kamu bisa menjelaskan fenomena angin darat?  

R : hehehe.. (hanya senyum)  

P : lho.. di lembar jawab kamu malah menggambar ini (menunjukkan 

lembar jawab siswa). Bisakah kamu menjelaskan gambar ini ?  

R : .... (berpikir agak lama) gini, nelayan mau mencari ikan di laut jadi 

anginnya bertiup dari darat ke laut. 
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P : pada saat nelayan ke laut, suhu dan tekanan di darat dan lautan 

seperti apa ?  

R : daratan lebih panas, lautan lebih dingin. Tekanan besar di darat 

daripada di laut.  

.................................................... 

Jawaban yang diberikan siswa pada tes tertulis dan wawancara 

mengindikasikan bila faktor yang mempengaruhi konsepsi siswa adalah buku teks 

yang disertai pemahaman sebagai struktur teoritis. Siswa menjawab tes tertulis 

dengan menggambar apa yang diingat dalam buku dan saat tes wawancara siswa 

menjelasakan gambar berdasarkan pendapatnya. Gambar yang diberikan siswa ini 

menunjukkan bila siswa mengingat apa yang ada di buku teks dan penjelasan 

yang diberikan keliru termasuk dalam faktor pemahaman sebagai struktur teoritis.  

 Pada soal nomor 5 bertujuan untuk memunculkan konsepsi siswa tentang 

perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat ini meliputi dari zat padat ke gas, gas 

ke padat, gas ke cair, cairke gas, cair ke padat, dan dari padat ke cair. Hampir 

seluruh siswa menjawab dengan benar dan dapat menyebutkan contoh masing-

masing perubahan wujud zat  dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar siswa 

menjawab benar karena perubahan wujud zat sangat erat kaitannya dalam 

kehidupan. Namun ada juga beberapa siswa yang merasa kebingungan dalam 

menjawab pertanyaan sehingga jawaban mereka terbalik antara perubahan wujud 

suatu zat ke bentuk zat yang lain. Ragam konsepsi siswa tentang perubahan wujud 

zat dapat dilihat dalam Lampiran 13. 

........................................ 
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P : perubahan wujud zat dari padat ke cair disebut apa? 

R : disebut menyublim  

P : menyublim? benarkah? coba sebutkan contoh peristiwa menyublim 

yang pernah kamu lihat! 

R : iya, yakin. Contohnya peristiwa roti yang membusuk lama-kelamaan 

ada airnya, kak  

P : kamu tidak keliru?   

R : tidak, kak. Saya pernah melihatnya langsung di rumah.   

.................................... 

Jawaban siswa yang pernah menemui fenomena perubahan wujud zat ini 

menunjukkan bila faktor intuisi dalam kehidupan sehari-hari memiliki peranan 

yang penting dalam pembentukan konsepsi seseorang. Siswa menjawab pernah 

melihat fenomena perubahan wujud zat. Hal ini berarti siswa memiliki 

pengalaman belajar dari kehidupan sehari-hari dan pengalaman tersebut 

menumbuhkan suatu intuisi. 

Soal nomor 6 bertujuan untuk memunculkan konsepsi siswa mengenai 

pemuaian zat cair. Pada soal ini hanya sedikit siswa yang menjawab dengan benar 

bahwa air mengalami pemuaian ketika dipanaskan. Mayoritas siswa menjawab air 

tumpah karena pengaruh tekanan pada panci yang semakin kuat dan mendorong 

air. Distribusi konsepsi siswa tentang pemuaian terdapat pada Lampiran 14. 

Materi kalor selanjutnya yang diuji dalam penelitian ini adalah materi 

pemuaian zat cair atau ekspansi zat cair. Pada materi ini masih banyak siswa yang 

belum bisa memberikan jawaban yang benar. Beberapa jawaban salah yang 
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diberikan siswa berasal dari intuisi berdasarkan pengalaman sehari-hari  ada juga 

yang disebabkan oleh faktor pembelajaran. Berikut ini adalah cuplikan 

wawancara antara peneliti dan responden.  

................................................. 

P : Apakah kamu pernah memasak air di rumah?  

R : pernah..  

P : nah, pada saat kamu memasak air di rumah, pertama-tama kamu 

mengisi panci dengan air namun tidak penuh. Tetapi saat dipanaskan, 

air bisa tumpah ketika mendidih. Mengapa hal ini bisa terjadi?  

R : ... karena ada gelembung-gelembung air yang bergerak dari bawah ke 

atas.  

P : kok bisa ada gelembung-gelembung air bagaimana ceritanya? 

R : air kan terkena panas. Kalor yang diperoleh air berasal dari kompor. 

Massa jenis air yang lebih ringan akan membawa gelembung-

gelembung udara lalu gelembung itu naik dan pecah di atas lalu 

tumpah.  

......................................... 

Jawaban siswa yang sedemikian rupa menunjukkan bila konsepsi yang 

siswa miliki didasarkan atas pengalaman yang diperoleh dari kehidupan sehari-

hari. Ia mencoba mengaitkannya dengan materi yang didapatkan di sekolah. 

Namun sayangnya teori yang ia kaitkan ini kurang tepat sehingga menimbulkan 

adanya konsepsi alternatif di diri siswa.  
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 Soal terakhir pada nomor 7 yang diberikan saat tes tertulis adalah tentang 

perpindahan kalor secara konduksi. Konsepsi ilmiah dimiliki oleh hampir seluruh 

siswa. Hanya sedikit siswa yang belum bisa membedakan perpindahan panas 

antara konduksi, konveksi, dan radiasi. Pola konsepsi yang dimiliki siswa tentang 

perpindahan panas terdapat dalam Lampiran 15. 

 Banyak siswa yang menjawab dengan benar dan menunjukkan konsepsi 

ilmiah yang ia miliki. Konsepsi ini didasarkan atas pemahaman yang kurang 

mendalam tentang konsep perpindahan kalor. Cuplikan wawacara antara peneliti 

dan responden adalah sebagai berikut.  

....................................... 

P : ...kemudian untuk soal berikutnya, apakah kamu pernah membuat 

minuman hangat?  

R : iya, pernah.. 

P : pada saat kamu membuat minuman hangat, kamu sendok ke  dalam 

gelas. Saat kamu engaduk sendok, tiba-tiba sendok menjadi panas. 

Peristiwa apa yang terjadi? 

R : peristiwa konveksi 

P : konveksi itu yang bagaimana, sih?  

R : konveksi adalah perpindahan kalor dari suatu benda ke benda lain 

melalui zat perantara diikuti perpindahan partikel-partikel zat.  

........................................ 

 Berdasarkan hasil wawancara siswa memiliki konsepsi alternatif. Konsepsi 

yang tidak sesuai dengan ahli ini disebabkan karena siswa memiliki pemahaman 
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yang tidak mendalam tentang perpindahan kalor. Rekapitulasi faktor penyebab 

munculnya konsepsi yang dimiliki oleh siswa berdasarkan hasil wawancara 

terdapat pada Lampiran 16. 

4.4 Pembahasan 

 Peneliti telah memberikan dua macam tes pada siswa kelas VII A, VII E, 

dan VIII B di SMP Negeri 1 Pati tahun pelajaran 2013/2014 sebagai sumber data 

penelitian ini. Siswa kelas VII A dan VII E diberikan tes saat siswa berada pada 

kondisi puncak sedangkan kelas VIII B mengalami kondisi degradasi kemampuan 

berpikir karena pengaruh waktu. Kelas VII A berjumlah 30 siswa, kelas VII E 

berjumlah 35 siswa, dan kelas VIII B berjumlah 24 siswa.  

  Tes pertama yang diberikan adalah tes tertulis dan tes kedua yang 

diberikan adalah tes wawancara. Pemilihan kelas VII A, VII E, dan VIII B sebagai 

subjek penelitian termasuk dalam purposive sampling. Purposive sampling 

menurut Sugiyono (2012) teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Adanya perbedaan tingkatan kelas dan kondisi siswa menimbulkan banyak ragam 

konsepsi yang tumbuh dalam diri siswa. Ragam konsepsi tersebut bisa 

dikategorikan dalam konsepsi ilmiah, konsepsi alternatif, dan konsepsi paralel. 

Ragam konsepsi siswa dalam pokok bahasan suhu dan kalor tingkat SMP dapat 

dilihat dalam Lampiran 4, Lampiran 5, dan Lampiran 6 sedangkan rekapitulasi 

konsepsi alternatif siswa pada Lampiran 7 dan konsepsi paralel siswa dapat dilihat 

pada Lampiran 8.  

 Sebelum tes tertulis diberikan pada kelas yang menjadi subjek penelitian, 

soal yang telah disusun diujicobakan terlebih dahulu di kelas VIII reguler. Uji 
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coba ini dimaksudkan untuk menentukan soal manakah yang bisa menimbulkan 

macam konsepsi paling banyak yang diberikan oleh siswa. Setelah dilakukan uji 

coba maka terpilihlah soal yang memiliki ragam konsepsi paling banyak dari 

siswa. Soal tersebut kemudian diberikan pada kelas VII A dan VII E yang saat 

penelitian berada pada kondisi puncak karena materi tersebut baru saja diajarkan, 

ditambah kelas VIII B yang pada saat penelitian telah mengalami degradasi 

kemampuan berpikir karena dipengaruhi faktor waktu.  

 Setelah melalui proses penelitian didapatkan hasil bahwa siswa memiliki 

konsepsi yang berbeda mengenai suhu dan kalor. Konsepsi siswa kelas VII A 

disajikan dalam Gambar 4.1, konsepsi siswa kelas VII E disajikan dalam Gambar 

4.2, konsepsi siswa kelas VIII B disajikan dalam gambar 4.3, dan perubahan 

konseptual yang terjadi pada siswa kelas unggulan disajikan dalam Gambar 4.4. 

Macam-macam konsepsi siswa setelah dilakukan tes tertulis dan tes wawancara 

pada soal nomor satu dapat dilihat dalam Lampiran 9 untuk soal nomor 1 tentang 

perbedaan suhu dan kalor, Lampiran 10 untuk soal nomor 2 tentang mengubah 

skala termometer Celcius ke dalam skala termometer Reamur, Fahrenheit, dan 

Kelvin, Lampiran 11 untuk soal nomor 3 tentang kalor jenis, Lampiran 12 untuk 

soal nomor 4 tentang mekanisme terjadinya angin darat, Lampiran 13 untuk soal 

nomor 5 tentang perubahan wuhud zat, Lampiran 14 untuk soal nomor 6 tentang 

pemuaian zat cair, dan Lampiran 15 untuk soal nomor 7 tentang perpindahan 

kalor secara konduksi. 

 Berdasarkan hasil penelitian tes tertulis dan wawancara, bentuk konsepsi 

yang dimiliki siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut adalah buku 
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teks, pembelajaran, pemahaman tidak mendalam, fragmentasi, intuisi dalam 

kehidupan sehari-hari, pengetahuan sebagai serpihan yang terpisah-pisah, 

apresiasi konseptual, pemahaman sebagai struktur teoritis. Rekapitulasi faktor 

penyebab munculnya konsepsi yang dimiliki oleh siswa terdapat pada Lampiran 

16.  

Dalam proses pembelajaran sumber pengetahuan siswa tidak hanya guru 

yang menjelaskan materi tetapi juga buku teks yang menjadi pegangan siswa 

sewaktu-waktu. Buku teks yang digunakan harus melalui proses pemilihan yang 

tepat agar pemahaman siswa mengenai suatu materi bisa mendalam. Pemilihan 

buku teks menurut Banowati (2011) perlu mempertimbangkan berbagai hal di 

antaranya yang utama adalah adanya keunggulan buku teks yaitu sebagai sumber 

informasi, maupun pemberi rangsangan saat diperlukan mengingat penyajian 

materi tertentu dapat mempengaruhi sikap pembaca. Kesalahan pemilihan buku 

teks bisa menimbulkan kesalahpahaman siswa tentang materi yang diajarkan.  

Berdasarkan hasil penelitian telah terbukti bila terdapat miskonsepsi 

tentang suhu dan kalor di tingkat SMP. Beberapa siswa masih salah dalam 

menyebutkan pengertian suhu dan kalor pada soal nomor 1 dan siswa belum bisa 

menjelaskan mekanisme terjadinya angin darat pada nomor 4.  Sözbilir (2003) 

menyebutkan bila fenomena miskonsepsi pada materi ini tidak mengejutkan 

karena pada dasarnya manusia telah membangun pengetahuan dasar berdasarkan 

eksperimen tentang suhu dan kalor sejak usia dini. Kesulitan ini bisa timbul dari 

beberapa sumber termasuk terminologi yang digunakan. Dalam kehidupan sehari-

hari seringkali menggunakan kata-kata yang memiliki arti yang berbeda ketika 
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kata tersebut digunakan di sekolah. Banyak buku teks mengenai kalor 

memberikan penjelasan yang berbeda tentang konsep kalor, seperti „kalor adalah 

energi‟, „kalor adalah suatu bentuk energi‟, „kalor berasal dari matahari‟, „kalor 

adalah energi internal‟, dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan inilah yang 

menyebabkan kebingungan siswa dalam memahami konsep kalor. 

Faktor kedua yang mempengaruhi bentuk konsepsi siswa adalah 

pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran di kelas memiliki pengaruh yang besar 

dalam rposes pembentukan konsep pada diri siswa. Proses pembelajaran yang 

baik akan menghasilkan pemahaman konseptual yang baik. Menurut Santyasa 

(2010) pembelajaran sains seharusnya dirancang sedemikian rupa agar mampu 

mengembangkan potensi penalaran siswa. Penalaran sangat diperlukan dalam 

perkembangan teknologi dan informasi. Menghafal materi pelajaran sains tanpa 

proses penalaran tidak lagi cukup dalam mengimbangi perkembangan teknologi 

dan informasi yang semakin pesat. Dalam perkembangan IPTEK sekarang ini, 

siswa dituntut agar mampu menggali informasi dengan penuh penalaran, 

melakukan evaluasi, bersikap terbuka, mampu memecahkan masalah, dan 

mengambil keputusan. Kompetensi-kompetensi siswa tersebut dapat berkembang 

secara optimal apabila pengemasan pembelajaran memang diarahkan agar lebih 

memberikan peluang kepada mereka untuk melakukan olah pikir lebih banyak. 

Kemasan pembelajaran yang dimaksud termasuk perangkat pembelajaran sains 

yang dapat mengakomodasi terjadinya olah pikir siswa secara optimal.  

Namun pada kenyatannya menurut Thaden–Koch et al.(2006), struktur 

pengetahuan fisika yang sedang dikembangkan dalam pikiran siswa, mengarahkan 
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mereka untuk melupakan atau mengabaikan beberapa observasi yang oleh siswa 

yang lain mendapat perhatian. Sehingga siswa lebih terfokus pada pemahaman 

terbatasyang menyebabkan  siswa sulit untuk menghubungkan satu konsep 

dengan konsep yang lain, yang disebut dengan pemahaman antar konsep. Dalam 

pembelajaran, siswa biasanya terfokus pada contoh pada pemberian soal dan 

pembahasan atau pembelajaran yang terjadi di kelas. Miskonsepsi yang dimiliki 

siswa karena faktor ini terlihat pada jawaban siswa di soal nomor 2 tentang 

mengubah skala termometer Celcius ke skala termometer yang lain. Masih banyak 

siswa yang salah menerapkan rumus dalam melakukan perhitungan. 

Faktor ketiga pembentuk konsepsi siswa adalah faktor pemahaman yang 

tidak mendalam. Pemahaman yang tidak mendalam tentang suatu konsep dapat 

memunculkan miskonsepsi atau kesalahpahaman. Miskonsepsi siswa yang 

muncul dari penelitian ini adalah siswa tidak dapat membedakan pengertian suhu 

dan kalor dengan tepat, kesalahan siswa dalam menggunakan rumus pengubahan 

skala termometer Celcius ke bentuk skala termometer yang lain, dan peristiwa 

pemuaian zat cair. Siswa yang memiliki pemahaman kurang mendalam tidak 

mampu menjelaskan dengan benar fenomena-fenomena fisika yang telah 

dijelaskan oleh guru pada pembelajaran di kelas.  

Selama proses pembelajaran di kelas juga terjadi proses pemahaman 

konsep pada diri siswa. Pemahaman yang kurang matang menurut Smarabawa 

(2013) dikarenakan selama ini dunia pendidikan hanya mementingkan perolehan 

hasil akhir saja, bukan memfokuskan pada pemahaman konsep dan manfaat dari 

proses pembelajaran itu sendiri. Dalam belajar siswa dihadapkan dengan sejumlah 
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materi yang harus dihafalkan tanpa diberi kesempatan untuk memaknai materi 

yang dipelajari, sehingga siswa banyak belajar tetapi kurang mampu memberi 

makna belajar.  

Pemahaman siswa menjadi faktor yang sangat penting karena pemahaman 

konsep seorang siswa dapat dipakai sebagai acuan prestasi belajar seorang siswa. 

Pemahaman konsep sangat penting dengan tujuan agar siswa dapat mengingat 

konsep-konsep yang mereka pelajari lebih lama, sehingga proses belajar akan 

menjadi lebih bermakna. Sari et al. (2013) menyatakan bahwa seseorang memiliki 

pengetahuan atau mengetahui sesuatu, namun belum pasti seseorang 

memahaminya. Tetapi, seseorang yang memiliki pemahaman, sudah tentu 

mengetahuinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman masih lebih tinggi 

tingkatannya dari pengetahuan. Pemahaman yang tidak matang dan kurang 

mendalam tentang suatu konsep dapat menimbulkan miskonsepsi akan suatu 

konsep.  

Faktor pembentuk konsepsi siswa yang keempat adalah faktor 

pengetahuan sebagai serpihan yang terpisah-pisah. Menurut diSessa dalam 

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. 

Pengalaman yang relatif awal yang dialami siswa merupakan serpihan 

pengetahuan yang tidak memerlukan penjelasan. Konsepsi alternatif karena faktor 

ini terlihat seperti jawaban siswa mengenai pemuaian zat cair di mana siswa 
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mengungkapkan penyebab air tumpah saat dipanaskan karena munculnya 

gelembung-gelembung air ketika mendidih. 

Faktor kelima yang mempengaruhi konsepsi siswa yaitu apresiasi 

konseptual. Menurut Linder (Linuwih, 2011), konsepsi alternatif terjadi karena 

siswa 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 siswa hanya mengandalkan konsepsi tertentu 

yang dianggap sudah dapat menyelesaikan masalah secara praktis, hal ini 

dikatakan sebagai apresiasi (penghargaan) konseptual. Indikasi konsepsi alternatif 

maupun paralel dalam diri siswa karena faktor apresiasi konseptual siswa dapat 

diketahui jika dilakukan wawancara dan siswa akan menjawab dengan langsung 

menerapkan teori/rumus yang sudah diyakini kebenarannya. Sebagai contoh untuk 

peritiwa pemanasan air dan minyak goreng. Siswa menjawab bila kalor yang 

dibutuhkan untuk memanaskan keduanya berbeda karena pengaruh perbedaan 

massa jenis, kerapatan partikel, susunan partikel penyusun, dan titk didih. Di sini 

terlihat bila siswa memiliki banyak konsep baru namun tidak sesuai dengan materi 

yang ditanyakan. Ini berarti siswa mengalami fragmentasi.  

Intuisi dalam kehidupan sehari-hari menjadi faktor keenam. Sebelum 

menerima pengalaman belajar secara formal di kelas, siswa sudah mempunyai 

visualisasi dan pemahaman sendiri tentang peristiwa atau fenomena alam yang 

dijumpai di lingkungannya sehari-hari, bahkan telah mengembangkannya secara 
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mandiri. Pengalaman yang dialaminya tersebut, secara berulang, akan 

memberikan pelajaran, sehingga dapat menumbuhkan intuisi siswa mengenai 

suatu hal (Hodgkinson et al, 2008). Intuisi siswa sudah ada yang seusai dan ada 

yang keliru. Dapat dilihat pola jawaban siswa di soal nomor 5 tentang perubahan 

wujud zat. Sebagian besar siswa bisa menjawab dengan benar dan bisa 

memberikan contoh dengan baik karena contoh tersebut sangat berkaitan dengan 

peristiwa yang mereka alami sehari-hari.  

Pengetahuan sebagai struktur teoriritis menjadi faktor ketujuh. 

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Vosniadou (1994), menyimpulkan 

bahwa berbagai konsepsi alternatif dibangun oleh individu sebagai upaya untuk 

menginpretasikan masalah baru di dalam teori, tetapi intrepetasi tersebut masih 

belum sesuai dengan pandangan ilmiah. Indikasi adanya konsepsi alternatif 

maupun paralel dalam diri siswa karena faktor teori dapat diketahui dengan 

melakukan wawancara. Jika siswa menjawab dengan berpijak pada teori, tetapi 

teori/asumsi awal tersebut keliru, maka indikasi konsepsi alternatif maupun 

paralel dalam diri siswa karena faktor struktur teoritis siswa dapat diketahui. 

 Bisa disimpulkan bila pengetahuan sebagai struktur teoritis merupakan 

salah satu suatu usaha dari siswa untuk menafsirkan keadaan atau permasalahan 

yang ditemuinya ke dalam suatu kerangka teori. Kerangka teori ini beberapa 

merupakan teori yang keliru dalam diri siswa. Seperti yang terjadi pada soal 

nomor 4 tentang mekanisme terjadinya angin darat. Siswa menjawab bila saat 

malam hari angin bertiup sangat kencang dari darat ke laut dan terjadilah angin 

darat.  
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Selain ketujuh faktor yang telah disebutkan, ada satu faktor lagi yang 

menyebabkan siswa memiliki konsepsi. Faktor tersebut adalah perubahan 

konseptual. Beberapa siswa mengalami perubahan konseptual karena siswa 

memberikan jawaban yang berbeda saat tes tertulis dan tes wawancara. Perubahan 

konseptual juga terjadi dari siswa kelas VII unggulan ke VIII unggulan. 

Perubahan konseptual yang dialami siswa kelas VIII unggulan dikarenakan 

adanya faktor degradasi kemampuan berpikir karena pengaruh waktu. Materi suhu 

dan kalor adalah materi pada kelas VII semester genap.  

Saat penelitian dilakukan siswa kelas VIII unggulan telah mengalami 

banyak peristiwa lain dan mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Berdasarkan 

gambar 4.4 perubahan konseptual ini cenderung pada menurunnya pemahaman 

siswa tentang suhu dan kalor. Penurunan pemahaman siswa karena siswa harus 

mengingat lagi apa yang telah dipelajari setahun yang lalu dan mengaitkan 

pemahaman mereka yang lama dengan pemahaman yang baru. Perubahan 

konseptual yang dialami siswa kelas VIII unggulan sesuai dengan dengan 

pendapat Posner, et al (1982) dalam Küçüközer & Kocakülah (2008) terjadi 

karena adanya ketidakpuasan terhadap konsepsi yang lama, konsepsi yang baru 

lebih masuk akal (plausible), dan konsepsi yang baru harus dapat dimengerti 

(intelligible).  

Perubahan konseptual yang dimiliki siswa kelas VIII unggulan termasuk 

dalam bentuk perubahan status. Saat penelitian dilakukan pemahaman pra-konsep 

siswa kehilangan status mereka, konsep baru mendapat status mereka karena 

dianggap lebih mudah untuk dipahami, diterima dan dilihat lebih bermanfaat oleh 
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siswa. Perubahan konseptual yang terjadi tidak dilihat sebagai situasi di mana 

konsep siswa benar-benar dihapus atau hilang dari pikiran. Jadi perubahan 

konseptual yang dialami oleh siswa yang berupa perubahan konsepsi dari tes 

tertulis ke tes wawancara dan perbedaan bentuk konsepsi antara kelas VII 

unggulan dan VIII unggulan termasuk dalam aktivitas perubahan konseptual. 

Fenomena ini sesuai dengan pendapat Hewson dan Hewson (1992) dalam 

Küçüközer & Kocakülah (2008). 

4.5 Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak bisa mendapatkan 

data konsepsi siswa sebelum diberikan pengajaran tentang materi suhu dan kalor 

karena peneliti melakukan observasi setelah materi diajarkan. Sehingga peneliti 

memilih kelas VIII unggulan untuk melihat perubahan konseptual yang terjadi 

dengan degradasi kemampuan berpikir karena pengaruh waktu. Konsepsi yang 

dimiliki oleh siswa kelas VIII unggulan ini dibandingkan dengan konsepsi siswa 

kelas VII unggulan di mana keduanya dianggap memiliki kemampuan awal yang 

sama. Mereka dianggap memiliki kemampuan yang sama karena sebelum masuk 

kelas unggulan mereka harus melewati tes seleksi yang diadakan oleh pihak 

sekolah. 

Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bila konsepsi ilmiah kelas VII 

unggulan lebih banyak daripada kelas VIII unggulan. Ini terbukti bila kelas VIII 

unggulan mengalami degradasi kemampuan berpikir karena pengaruh waktu. 

Selama waktu berlalu siswa kelas VIII telah mendapatkan banyak materi yang 

lain sehingga materi suhu dan kalor beberapa terlupakan.  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang 

telah dikemukakan pada bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Konsepsi yang dimiliki siswa kelas VII unggulan jika dinyatakan dalam 

prosentase maka sebesar 57,14% untuk konsepsi ilmiah, 39,52% untuk 

konsepsi alternatif, dan 3,33% untuk konsepsi paralel.  

2. Konsepsi yang dimiliki siswa kelas VII reguler jika dinyatakan dalam 

prosentase maka sebesar 46,94% untuk konsepsi ilmiah, 51,43% untuk 

konsepsi alternatif, dan 1,63% untuk konsepsi paralel.  

3. Konsepsi yang dimiliki siswa kelas VIII unggulan jika dinyatakan dalam 

prosentase maka sebesar 48,81% untuk konsepsi ilmiah, 50% untuk konsepsi 

alternatif, dan 1,19% unutk konsepsi paralel.  

4. Perubahan konseptual yang terjadi pada kelas VIII unggulan dalam kondisi 

terdegradasi kemampuan berpikir karena pengaruh waktu dilihat dari 

penurunan nilai prosentase konsepsi ilmiah yang dimiliki siswa kelas VII 

unggulan sebesar 57,14% sedangkan kelas VIII unggulan sebesar 48,81%. Di 

samping itu juga terjadi peningkatan konsepsi alternatif dari kelas VII 

unggulan menuju kelas VIII unggulan. Kelas VII unggulan memiliki 



89 

 

 

 

prosentase konsepsi alternatif sebesar 39,52% dan kelas VIII unggulan 

memiliki prosentase konsepsi alternatif sebesar 50%. 

 

5.2 Saran 

1. Sekolah sebaiknya menambah fasilitas di laboratorium IPA agar guru dan siswa 

bisa memanfaatkannya dalam proses belajar-mengajar demi tercapainya tujuan 

pembelajaran. Aktivitas di dalam laboratorium bisa menumbuhkan tingkat 

pemahaman siswa tentang suatu konsep. 

2. Guru di sekolah diharapkan dapat menentukan strategi pembelajaran yang 

mampu meningkatkan tingkat pemahaman konsep siswa sehingga mengurangi 

timbulnya konsepsi alternatif dan paralel pada diri siswa. 

3. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di sekolah bisa melakukan 

penelitian dengan tipe penelitian yang sama dengan penelitian ini namun dalam 

materi pelajaran atau jenjang pendidikan yang berbeda sehingga pada akhirnya 

nanti bisa dilakukan koreksi mengenai pembelajaran tentang materi yang 

diteliti.  
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LAMPIRAN 1 

KISI – KISI SOAL TES TERTULIS 

 

TOPIK KONSEP KOMPETENSI INDIKATOR 
NO 

SOAL 

S
U

H
U

 D
A

N
 K

A
L

O
R

 

Suhu dan 

Kalor 

Mendeskripsikan 

perbedaan suhu 

dan kalor. 

Siswa dapat 

menjelaskan perbedaan 

antara suhu dan kalor. 

1 

Suhu 

Menghitung 

perbandingan 

skala termometer 

Celcius dengan 

termometer yang 

lain. 

Diberikan suhu suatu 

termometer Celcius, 

siswa dapat 

menghitung ke dalam 

skala Reamur, 

Fahrenheit, dan Kelvin. 

2 

Kalor Jenis 

Menganalisis 

kalor jenis suatu 

zat terhadap 

kalor yang 

dibutuhkan zat 

untuk menaikkan 

suhu. 

Siswa dapat 

menjelaskan mengapa 

kalor yang dibutuhkan 

untuk menaikkan suhu 

1 kg air dan 1 kg 

minyak berbeda. 

3 

Perpindahan 

Kalor 

Menganalisis 

proses terjadinya 

angin darat. 

Siswa dapat 

menjelaskan 

mekanisme terjadinya 

angin darat. 

4 

Perubahan 

Wujud Zat 

Menganalisis 

perubahan wujud 

zat. 

Diberikan skema 

perubahan wujud zat, 

siswa dapat 

menyebutkan peristiwa 

perubahan wujud zat. 

5 
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Pemuaian (zat 

cair) 

Menganalisis 

pemuaian pada 

zat cair. 

Siswa dapat 

menjelaskan mengapa 

pada saat memanaskan 

air di dalam panci di 

atas kompor, air bisa 

meluap saat mendidih.  

6 

Perpindahan 

Kalor 

Menganalisis 

cara peprindahan 

kalor secara 

konduksi. 

Diberikan skema 

sebuah sendok yang 

terbuat dari logam 

didiamkan di dalam 

gelas berisi air panas, 

siswa dapat 

menyebutkan dan  

menjelaskan peristiwa 

perpindahan kalor yang 

terjadi. 

7 
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LAMPIRAN 2 

SOAL TES TERTULIS 

 

 

 

 

LEMBAR PENELITIAN 

SUHU DAN KALOR 

1. Jelaskanlah perbedaan antara suhu dan kalor! 

....................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

2. Sebuah benda memiliki suhu sebesar 50ºC. Berapa suhu benda itu bila diubah 

ke skala Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin? 

....................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

3. Apakah kalor untuk menaikkan suhu 1 kg air sama dengan kalor yang 

diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg minyak goreng?  Mengapa demikian? 

....................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

4. Nelayan pergi mencari ikan di laut pada malam hari dengan memanfaatkan 

angin darat. Jelaskanlah bagaimana proses terjadinya angin darat! 

....................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 

 

 

 

Nama  : 

Kelas  : 

No.Absen : 
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5. Isilah bagan di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

6. Pada saat memanaskan air di dalam panci di atas kompor, air bisa tumpah  saat 

mendidih. Mengapa hal ini dapat terjadi? 

....................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

7. Perhatikan gambar di samping! Sebuah sendok 

dimasukkan ke dalam gelas berisi air panas. 

Kemudian sendok menjadi panas. Jelaskanlah 

fenomena yang terjadi! 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 

 

 

 

=== SELAMAT MENGERJAKAN, SEMOGA SUKSES!  === 

 

  

1. ........................................... 

2. ........................................... 

3. ........................................... 

4. ........................................... 

5. ........................................... 

6. ........................................... 
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LAMPIRAN 3 

KUNCI JAWABAN SOAL TES TERTULIS 

1. Jelaskanlah perbedaan antara suhu dan kalor! 

Jawab : 

Suhu adalah besaran/ukuran/derajat yang menyatakan panas dan dinginnya 

suatu benda. Kalor adalah energi yang berpindah karena adanya perbedaan 

suhu, berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih 

rendah. 

2. Sebuah benda memiliki suhu sebesar 50ºC. Berapa suhu benda itu bila diubah 

ke skala Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin? 

Jawab : 

Celcius ke Reamur = 
4

5
 x 50° = 40°R 

Celcius ke Fahrenheit = ( 
9

5
 x 50° ) + 32° = 122°F 

Celcius ke Kelvin = 273° + 50° = 323 K 

3. Apakah kalor untuk menaikkan suhu 1 kg air sama dengan kalor yang 

diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg minyak goreng?  Mengapa demikian? 

Jawab :  

Tidak sama. Air dan minyak goreng memiliki kalor jenis (c) yang berbeda 

sehingga kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak tidak sama.  

4. Nelayan pergi mencari ikan di laut pada malam hari dengan memanfaatkan 

angin darat. Jelaskanlah bagaimana proses terjadinya angin darat! 

Jawab :  

Angin darat terjadi di malam hari dari darat ke laut. Saat malam hari, udara di 

daratan lebih cepat dingin daripada udara di lautan namun tekanan udara di 

darat lebih besar daripada di laut. Sehingga udara dingin dari darat mengalir 

menuju laut dan udara panas dari laut naik ke atas. Kemudian saat udara dari 

laut bergerak turun, udara tersebut menjadi dingin dan terjadilah angin darat.  
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5. Isilah bagan di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

Jawab : 

Mengkristal/mendeposisi 

Menyublim 

Mengembun 

6. Pada saat memanaskan air di dalam panci di atas kompor, air bisa tumpah  saat 

mendidih. Mengapa hal ini dapat terjadi? 

Jawab : 

Pada saat memanaskan air di dalam panci di atas kompor, air bisa tumpah saat 

mendidih karena air mengalami pemuaian yang mengakibatkan voume air 

bertambah. Suatu zat yang dipanaskan akan mengalami pemuaian. Di sini 

terjadi pemuaian zat cair sehingga air bisa tumpah saat mendidih.  

7. Perhatikan gambar di samping! Sebuah sendok 

dimasukkan ke dalam gelas berisi air panas. 

Kemudian sendok menjadi panas. Jelaskanlah 

fenomena yang terjadi! 

Jawab : 

Peristiwa yang terjadi adalah peristiwa perpindahan 

kalor secara konduksi. Di mana panas dari air berpindah menuju sendok tanpa 

diikuti perpindahan partikel-partikel air.  

  

1. ........................................... 

2. ........................................... 

3. ........................................... 

4. ........................................... 

5. ........................................... 

6. ........................................... 

(4) Menguap 

(5) Mencair/melebur 

(6) Membeku 
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LAMPIRAN 4 

POLA KONSEPSI KELAS VII UNGGULAN  

No Nama 1 2 3 4 5 6 7 

1 A1 A I A I I A I 

2 A2 I A A I I A I 

3 A3 I I P I I A I 

4 A4 A I A A I A I 

5 A5 A I A I I A I 

6 A6 I I I I I I I 

7 A7 I A A A A A A 

8 A8 I I A A I A I 

9 A9 A I A I I A A 

10 A10 I I A I I I I 

11 A11 I I A I I A I 

12 A12 I I A A I I I 

13 A13 A I A A I A I 

14 A14 P A A I I A A 

15 A15 I I I A I A I 

16 A16 I P A P I I I 

17 A17 I I A I I A I 

18 A18 A I A I I A A 

19 A19 A I P I I A I 

20 A20 I I A A I A I 

21 A21 A I A I I I I 

22 A22 I I P A I A I 

23 A23 I I A A I A A 

24 A24 I I I A I A I 

25 A25 A P A I I A I 

26 A26 A I A A I A I 

27 A27 I I I I I A I 

28 A28 A I A I I A I 

29 A29 I I A A I A I 

30 A30 A A A A I A I 

 

Keterangan :    I : Ilmiah 

A : Alternatif 

P : Paralel  
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LAMPIRAN 5 

POLA KONSEPSI KELAS VII REGULER  

No Nama 1 2 3 4 5 6 7 

1 A1  A I A I I A I 

2 A2 A A A A P I I 

3 A3 I I A I I A I 

4 A4 A I A I I A I 

5 A5  A I A I I A A 

6 A6 A A A A I A A 

7 A7 A I A A I A I 

8 A8 A A A I I A I 

9 A9 A A A A I A I 

10 A10 I I A I I I I 

11 A11 I I A A I A I 

12 A12 A I A I I A I 

13 A13 P I I I I A I 

14 A14 A I A A I A I 

15 A15 A A A A I A A 

16 A16 A I A A A A A 

17 A17 A I A I I I I 

18 A18 I A A A I A A 

19 A19 I I A I I A I 

20 A20 A I A I I A I 

21 A21 A A I I I A I 

22 A22 A I A A I A I 

23 A23 A I A A P A I 

24 A24 I A A A P A I 

25 A25 I I A I I A I 

26 A26 A I A A I A I 

27 A27 A I A A I A A 

28 A28 A I A I A A A 

29 A29 A I A A I A I 

30 A30 A I A A I A I 

31 A31 I I A A I A I 

32 A32 A A A A I A I 

33 A33 A I A A I A I 

34 A34 I I A I I A I 

35 A35 I I A A I A I 
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LAMPIRAN 6 

POLA KONSEPSI KELAS VIII UNGGULAN 

No Nama 1 2 3 4 5 6 7 

1 A1 A I A A I I I 

2 A2 A I A A I A I 

3 A3 A A A I I A I 

4 A4 A I A A A I I 

5 A5 A A A A I I I 

6 A6 A I A A A I I 

7 A7 A I A A I A I 

8 A8 A A A I I A I 

9 A9 A A A I I A I 

10 A10 I I A I I A I 

11 A11 A I A A I A I 

12 A12 A I A A I I I 

13 A13 A A A A I I I 

14 A14 A I A I I A I 

15 A15 A I A A I A I 

16 A16 A A A I I A I 

17 A17 I I A I I A I 

18 A18 A I A A I A I 

19 A19 P I A A I I I 

20 A20 A A A I I I I 

21 A21 A I A A I A I 

22 A22 A I P I I A I 

23 A23 A A A I I A I 

24 A24 A A A I I A I 

 



 

 

1
0

2
 

 

REKAPITULASI KONSEPSI ALTERNATIF 

No Materi Fakta Konsepsi Alternatif 
Kelas VII 

Unggulan 

Kelas VII 

Reguler 

Kelas VIII 

Unggulan 

1. 

Perbedaan 

Suhu dan 

Kalor 

Suhu adalah besaran yang menyatakan panas atau dinginnya suatu 

benda. Kalor adalah perpindahan panas suatu benda 
√  √ 

Suhu adalah perubahan panas dinginnya suatu benda. Kalor adalah 

perpindahan panas suatu benda. 
√   

Suhu adalah ukuran yang menyatakan panas atau dinginnya suatu 

benda. Kalor adalah perubahan suhu dari suatu benda dari suhu tinggi 

ke suhu yang lebih rendah. 

√   

Suhu adalah ukuran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya 

suatu benda. Kalor adalah besaran yang menyatakan panas. 
√   

Suhu adalah besaran yang menyatakan panas atau dinginnya suatu 

benda. Kalor adalah besaran panas untuk mengubah suhu atau wujud 

suatu benda. 

√   

Suhu adalah besaran yang mengukur panas dinginnya suatu benda. 

Kalor adalah panas yang dibutuhkan suatu benda. 
√   

Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Kalor adalah 

panas atau tenaga yang dihasilkan untuk memanaskan suatu benda. 
√  

 

L
A

M
P

IR
A

N
 7

 



 

 

1
0

3
 

 

Suhu adalah suatu massa zat. Kalor adalah suatu suhu yang dapat 

berpindah-pindah.  
 √  

Suhu adalah suhu yang terdapat pada benda. Kalor adalah 

perpindahan suhu dari satu tempat ke tempat lain. 
 √  

Suhu adalah perubahan suatu zat dengan cara dipanaskan atau 

didinginkan. Kalor adalah energi yang dapat berpindah karena adanya 

perbedaan suhu. 

 √  

Suhu adalah cuaca dingin atau panas. Kalor adalah energi yang secara 

alamiah berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang 

bersuhu lebih rendah. 

 √  

Suhu adalah derajat yang menyatakan panas dinginnya suatu benda. 

Kalor adalah salah satu perpindahan kalor.  
 √  

Suhu adalah tekanan udara pada suatu tempat. Kalor adalah salah satu 

bentuk energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu.  
 √ √ 

Suhu adalah panas dingin suatu benda yang dinyatakan dalam derajat. 

Tidak dapat menyebutkan definisi kalor. 
 √  

Suhu adalah tekanan udara. Kalor adalah tekanan panas.  √  

Suhu adalah tekanan udara. Tidak dapat mendefinisikan pengertian 

kalor.  
 √ 

 



 

 

1
0
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Suhu adalah satuan kalor. Kalor adalah panas.  √  

Suhu adalah temperatur. Kalor adalah panas.   √  

Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Kalor adalah 

banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu satu 

kilogram suatu zat sehingga suhunya naik satu derajat. 

 √  

Suhu adalah tekanan udara. Kalor adalah panas yang diterima suatu 

zat. 
 √  

Suhu adalah perubahan tekanan suatu benda. Kalor adalah bentuk 

energi yang dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu.  
 √  

Suhu adalah tekanan untuk menentukan derajat. Kalor adalah energi 

panas. 
 √  

Suhu adalah derajat suatu panas. Kalor adalah suatu bentuk energi 

yang memiliki panas yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 √  

Suhu adalah derajat suatu benda yang mengatur cuaca. Kalor adalah 

bentuk energi yang dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. 
 √  

Suhu adalah tekanan di udara. Kalor adalah suhu yang merambat.    √ 

Suhu adalah perbedaan tekanan. Kalor adalah perpindahan zat panas.   √ 

Suhu adalah tinggi rendahnya tekanan udara yang terdapat pada suatu   √ 



 

 

1
0

5
 

 

tempat. Kalor adalah energi panas yang dapat merambat melalui 

mediumnya. 

Suhu adalah panas dinginnya udara di suatu tempat. Kalor adalah 

panas matahari yang sampai ke bumi.   
  √ 

Suhu adalah panas atau dinginnya suatu benda. Kalor adalah 

perpindahan atau perambatan tenaga panas melalui berbagai 

perantara.  

  √ 

Suhu adalah perbedaan tekanan udara. Kalor adalah suhu panas yang 

dibutuhkan untuk suatu peristiwa. 
  √ 

Suhu adalah panas dinginnya suatu benda. Kalor adalah energi panas 

yang dimiliki suatu benda. 
  √ 

Suhu adalah perbedaan tekanan. Kalor adalah perambatan kalor.   √ 

2. 

Perbandingan 

Skala 

Termometer 

Celcius 

dengan 

Termometer 

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 

9

5
 x 50° = 90°F 

Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

√  
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yang Lain 5

5
x 50° = 50°K 

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 

(
5

9
 x 50°) + 32° = 59,7°F 

Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

(
9

5
 x 50°) - 32°= 331°K 

 √  

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 

9

5
 x 50°  = 90°F 

Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

273° + 50° = 323°K 

√ √ √ 
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Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 

(
4

5
 x 50°) + 32° = 72°F 

Dan Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

273° + 50° = 323°K 

 √  

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 

( 
9

5
x 50° ) + 32° = 122°F 

Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

273° - 50° = 223°K 

 √  

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 

 √ 
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5

9
 x 50°  = 27,7°F 

Dan Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

273° + 50° = 323°K 

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 

(
9

5
 x 50°) + 32° = 122°F 

Tidak dapat mengubah skala Celcius ke dalam skala Kelvin. 

 √  

Tidak dapat menunjukkan proses perhitungan dalam mengubah skala 

Celcius ke dalam skala Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. 
 √  

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 

5

9
 x 50° + 32° = 59,7°F 

Dan Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

 √ 
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273° + 50° = 323°K 

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 

(
9

5
 x 50°) - 32° = 58°F 

Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

273° + 50° = 323°K 

 √  

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 

(
9

5
 x 50°) + 32°  = 122°F 

Dan Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

5

5
 + 50° = 50°K 

  √ 

3. Kalor Jenis Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg √ √ √ 
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minyak goreng berbeda karena minyak goreng lebih mudah panas 

daripada air. 

   

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena kalor jenis air lebih sedikit daripada 

minyak goreng. 

√ 

 
  

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena air lebih sulit menguap. 

√ 

 
  

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena jarak antarpartikel air lebih renggang 

daripada minyak. 

√  √ 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena air dan minyak goreng memiliki 

massa jenis berbeda. 

√ √ √ 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air lebih banyak 

daripada menaikkan suhu 1 kg minyak goreng. 

√ 

 
 

 

 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air lebih banyak 

karena massa air lebih banyak daripada minyak goreng. 

√ 

 

√ 

 

 

 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena titik didih yang berbeda. 

√ 

 
 

√ 
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Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena zatnya berbeda 

√ 

 
 

 

 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng sama karena air dan minyak goreng memiliki massa 

yang sama. 

 
√ 

 
 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena minyak goreng 1 kg akan terlalu 

banyak. 

 
√ 

 
 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng sama karena air dan minyak memiliki massa jenis 

sama. 

 
√ 

 
 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena koefisien muai air lebih besar 

daripada minyak. 

 
√ 

 
 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng sama agar bisa untuk menggoreng ikan. 
 

√ 

  

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng sama karena kalor yang dilepas sama dengan kalor 

yang diterima. 

 
√ 
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Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena apabila minyak goreng dicampur 

dengan air lalu dipanaskan maka air akan hilang dan minyak goreng 

akan berada di penggorengan.  

 
√ 

 
 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda. Siswa tidak menyebutkan alasannya. 
 

√ 

 
 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena air lebih cepat panas daripada minyak 

goreng 

 
√ 

 
 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena air dan minyak goreng memiliki 

volume yang berbeda. 

 
√ 

 
 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena massa kedua zat sama.  
 

√ 

 
 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng sama karena pengaruh radiasi. 
 

√ 

  

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena tekanan berbeda. 
 

 

 
√ 
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Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena molekul penyusunnya berbeda. 
  

√ 

 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air lebih sedikit 

daripada 1 kg minyak goreng. Siswa tidak menyebutkan alasannya. 
  √ 

4. 
Mekanisme 

Angin Darat 

Angin darat terjadi karena terjadi perubahan suhu. √   

Angin darat terjadi karena angin bertiup ke arah daratan dengan 

sangat kencang. 
√   

Angin darat terjadi karena merambat dari daerah tinggi ke daerah 

rendah. 
√   

Angin darat terjadi karena perpindahan panas secara konveksi. √   

Angin darat terjadi  karena lautan lebih dingin daripada daratan. √ √ √ 

Angin darat terjadi karena angin berhembus dari darat ke laut. √ √ √ 

Menjelaskan mekanisme angin darat dengan gambar tanpa keterangan 

apapun. 
 √  

Angin darat adalah angin yang berputar ke daratan lalu kembali lagi 

ke laut. 
 √ 

 

Angin darat terjadi karena lautan lebih cepat anginnya daripada di 

darat. 
 √  

Angin darat terjadi karena angin dari darat bercampur dengan uap air  √  
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laut 

Angin darat mendorong kapal sampai ke laut  √  

Angin darat terjadi karena radiasi  √  

Angin darat terjadi karena pada malam hari angin lebih kencang.  √  

Angin darat terjadi  karena gaya gravitasi bulan.   √ 

Angin darat terjadi karena tekanan di darat lebih rendah daripada di 

laut. 
  √ 

5. Perubahan 

Wujud Zat 

nomor (1) mengembun, nomor (2) menyublim, nomor (3) 

mengembun, nomor (4) menguap, nomor (5) melebur atau mencair, 

dan nomor (6) membeku. 

√   

nomor (1) membeku, nomor (2) menguap, nomor (3) mengembun, 

nomor (4) menguap, nomor (5) melebur atau mencair, dan nomor (6) 

membeku. 

 √  

nomor (1) menyublim, nomor (2) mengkristal, nomor (3) 

mengembun, nomor (4) menguap, nomor (5) membeku, dan nomor 

(6) mencair. 

  √ 

6. Pemuaian Zat 

Cair 

Air bisa tumpah saat mendidih karena partikel –partikel air bertambah 

semakin banyak. 
√   

Air bisa tumpah saat mendidih karena ada gelembung udara dan √   
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tekanan kalor. 

Air bisa tumpah saat mendidih karena ada tekanan di panci 

bertambah. 
√   

Air bisa tumpah saat mendidih karena kalor lebih besar daripada 

massa air. 
√   

Air bisa tumpah saat mendidih karena air mendapat tekanan dari 

udara dan uap air. 
√   

Air bisa tumpah saat mendidih karena partikel air yang di bawah 

berpindah ke atas. 
√   

Air bisa tumpah saat mendidih karena uap ingin keluar tapi terhalang 

oleh tutup panci. 
√   

Air bisa tumpah saat mendidih karena air panas berpindah ke tempat 

yang lebih dingin dipengaruhi oleh gaya gravitasi. 
√   

Air bisa tumpah saat mendidih karena bertekanan rendah. √   

Air bisa tumpah saat mendidih karena kalor dari panci berpindah ke 

air. 
√  

 

Air bisa tumpah saat mendidih karena mengalami penguapan.  √  

Air bisa tumpah saat mendidih karena mengalami perpindahan kalor 

secara konduksi dan konveksi. 
 √ √ 
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Air bisa tumpah saat mendidih karena ada kalor membuat air 

mendidih 
 √  

Air bisa tumpah saat mendidih karena air  naik ke atas terdorong oleh 

air yang dingin dan gelembung air. 
 √ √ 

Air bisa tumpah saat mendidih karena tekanan air yang menguap ke 

atas. 
 √  

Air bisa tumpah saat mendidih karena kenaikan suhu.  √  

Air bisa tumpah saat mendidih karena massa air lebih besar.  √  

Air bisa tumpah saat mendidih karena koefisien air lebih besar 

daripada panci. 
 √  

Air bisa tumpah saat mendidih karena air mendidih akan bertambah.  √  

Air bisa tumpah saat mendidih karena mendapat tekanan dari panci   √ 

Air bisa tumpah saat mendidih karena air bergerak ke bawah.     √ 

Air bisa tumpah saat mendidih karena tekanan suhu tinggi maka 

gelembung air akan naik.    
  √ 

Air bisa tumpah saat mendidih karena zat cair mengecil.   √ 

Air bisa tumpah saat mendidih karena kalor merambatkan tekanan 

panas.   
  √ 

Air bisa tumpah saat mendidih karena massa jenis bertambah.      √ 
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7. 

Perpindahan 

Kalor secara 

Konduksi 

Sendok menjadi panas karena mengalami peristiwa perpindahan kalor 

secara konveksi. 
√ √  

Terjadi peristiwa perpindahan kalor yang menyebabkan suhu air dan 

sendok sama 
√   

Sendok menjadi panas karena suhu berpindah ke yang lebih rendah. √   

Sendok menjadi panas karena air panas merambat ke sendok. √   

Sendok menjadi panas karena mengalami perpindahan kalor secara 

radiasi 
 √  

Sendok menjadi panas karena memilih uap udara lalu sendok 

dicelupkan dan menjadi ikut panas. 
 √  
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REKAPITULASI KONSEPSI PARALEL 

No. Materi Fakta Konsepsi Paralel Kelas VII 

Unggulan 

Kelas VII 

Reguler 

Kelas VIII 

Unggulan 

1. 

 

 

 

Perbedaan 

Suhu dan 

Kalor 

 

 

 

 

Suhu adalah berpindah dari suhu yang sangat tinggi ke suhu yang lebih 

rendah. Suhu diukur menggunakan tekanan. Kalor adalah suhu yang 

bisa dimanfaatkan. 

√   

Suhu adalah suatu zat yang dapat diukur menggunakan termometer 

yang satuannya Kelvin. Suhu diukur menggunakan tekanan. Suhu 

adalah derajat panas. Kalor adalah energi yang dapat berpindah karena 

perbedaan kalor jenis. 

 √  

Suhu adalah keadaan panas atau dingin suatu benda. Suhu adalah 

perbedaan tekanan. Kalor adalah cepat atau lambatnya rambat panas. 

Kalor adalah perpindahan zat panas.  

  √ 

2. 

Perbandingan 

Skala 

Termometer 

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 

4

5
 x 50° = 40°R  

Tidak dapat mengubah skala Celcius ke skala Fahrenheit dan Kelvin. 

√   
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Celcius 

dengan 

Termometer 

yang Lain 

Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

273° + 50° = 323°K 

Tidak dapat mengubah skala Celcius ke Reamur dan Fahrenheit. 

√   

3. Kalor Jenis 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena titik didihnya berbeda. Selain itu jenis 

zat air dan minyak juga berbeda.  

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena minyak goreng lebih kental daripada 

air. Semakin panas permukaan zat padat (minyak goreng) semakin 

cepat perambatan panasnya. Sedangkan permukaan zat cair (air) 

semakin lama perambatan panasnya.  

  

√ 

 

 

4. 
Mekanisme 

Angin Darat 

Tidak dapat mengemukakan pendapat tentang mekanisme terjadinya 

angin darat. 
√   

5. 
Perubahan 

Wujud Zat 

Siswa tidak  memberikan jawaban.  √  

Siswa menulis ulang soal pada kolom jawaban.  √  
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KONSEPSI SISWA HASIL TES WAWANCARA SOAL NOMOR 1 

No Nama Kelas 
Konsepsi 

Penjelasan 
Ilmiah Alternatif Paralel 

1. 
A, B, E, G, 

H, K, L 
VII A √   

Suhu adalah ukuran/derajat/besaran yang menyatakan panas atau 

dinginnya suatu benda. Kalor adalah energi panas yang dapat 

berpindah secara alamiah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda 

yang bersuhu lebih rendah. 

2. C VII A   √ 

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tulis siswa menjawab dengan benar. Saat wawancara 

jawaban siswa berubah. Suhu adalah tekanan. Suhu adalah dingin 

atau panas. Suhu bisa dinyatakan dengan ukuran berbeda. Kalor 

adalah perubahan suhu tinggi ke suhu rendah. Pada kalor terjadi 

perpindahan suhu.  

3. D VII A   √ 

(Muncul konsepsi baru) 

Padates tulis siswa menjawab pengertian suhu dengan benar dan 

kalor adalah panas yang dibutuhkan oleh benda. Saat wawancara 

jawaban siswa tentang pengertian kalor adalah panas suatu benda. 

Kalor bisa berpindah. Kalor adalah suhu atau panas yang bisa 

berpindah. 

4. F VII A  √  

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tulis siswa menjawab suhu adalah berpindah dari suhu yang 

sangat tinggi ke suhu yang lebih rendah. Suhu diukur menggunakan 

tekanan. Kalor adalah suhu yang bisa dimanfaatkan. Saat wawancara 

jawaban siswa berubah. Suhu adalah berpindahnya suatu zat dari 

suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Siswa tidak dapat menjawab 

pengertian kalor. 

5. I VII A √   
(Muncul konsepsi baru)  

Pada tes tulis siswa menjawab pengertian suhu dengan benar namun 
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salah dalam menyebutkan pengertian kalor. Kalor adalah besaran 

panas untuk mengubah suhu. Saat wawancara jawaban siswa berubah 

menjadi benar. 

6. J VII A  √  

Suhu adalah besaran yang menyatakan panas atau dinginnya suatu 

benda. Kalor adalah perubahan suhu yang terjadi dari benda yang 

bersuhu rendah ke bersuhu tinggi. 

7. M VII A  √  

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tulis siswa dapat mengungkapkan pengertian suhu dengan 

benar namun salah dalam menyebutkan pengertian kalor. Kalor 

adalah perubahan suhu dari suatu benda bersuhu tinggi ke benda 

bersuhu rendah. Saat wawancara siswa menjawab suhu adalah 

keadaan panas atau dingin suatu benda. Kalor adalah suhu panas 

suatu benda. 

8. AA VII E  √  
Suhu adalah suhu yang terdapat pada benda. Kalor adalah 

perpindahan suhu dari satu tempat ke tempat yang lain.  

9. AB VII E √   

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tulis siswa menjawab suhu adalah tekanan udara pada suatu 

tempat. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah 

karena adanya perbedaan suhu. Saat wawancara siswa mengubah 

konsepsinya menjadi konsepsi ilmiah 

10. AC VII E  √  
Suhu adalah suatu massa zat. Kalor adalah suatu suhu yang dapat 

berpindah-pindah. 

11. AD VII E √   

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tulis siswa menjawab suhu adalah panas dingin suatu benda 

namun tidak dapat menyebutkan pengertian kalor. Saat wawancara 

siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar. 

12. AE, AJ VII E √   
Suhu adalah ukuran/derajat/besaran yang menyatakan panas atau 

dinginnya suatu benda. Kalor adalah energi panas yang dapat 
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berpindah secara alamiah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda 

yang bersuhu lebih rendah. 

13. AF VII E  √  

Suhu adalah perubahan suatu zat dengan cara dipanaskan atau 

didinginkan. Kalor adalah energi yang dapat berpindah karena 

perbedaan suhu. 

14. AG VII E   √ 

Suhu adalah suatu zat yang dapat diukur menggunakan termometer. 

Suhu diukur menggunakan tekanan. Suhu adalah derajat panas. Kalor 

adalah energi yang dapat berpindah karena perbedaan kalor jenis. 

15. AH VII E √   

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tulis siswa menjawab suhu adalah tekanan udara di suatu 

tempat dan kalor adalah bentuk energi yang dapat berpindah karena 

perbedaan suhu. Saat wawacara siswa mengubah konsepsinya 

menjadi konsepsi ilmiah 

16. AI VII E  √  

Suhu adalah derajat panas suatu benda. Suhu bisa diukur 

menggunakan jangka sorong. Kalor adalah bentuk energi yang 

berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu lebih rendah.  

17. AK VII E  √  
Suhu adalah cuaca dingin atau panas. Kalor adalah energi yang secara 

alamiah dapat berpindah dari benda yang satu ke benda yang lainnya. 

18. BB VIII B  √  
Suhu adalah tinggi rendahnya tekanan udara yang ada di bumi. Kalor 

adalah tekanan yang ada di suatu tempat. Satuan kalor adalah derajat. 

19. CC VIII B  √  

Suhu adalah udara yang berada di sekitar kita, bisa panas, dingin, 

atau hangat. Kalor adalah perpindahan suhu dari benda yang bersuhu 

panas ke benda yang bersuhu dingin.  

20. DD VIII B  √  
Suhu adalah panas dinginnya udara di suatu tempat. Kalor adalah 

panas matahari yang sampai ke bumi. 

21. EE VIII B  √  
Suhu adalah panas dinginnya suatu benda. Kalor adalah perubahan 

panas pada benda.  



 

 

1
2

3
 

 

 

 

 

  

  

22. FF VIII B  √  
Suhu adalah keadaan panas suatu benda. Kalor adalah perpindahan 

panas dari suatu benda ke benda yang lainnya.  

23. GG VIII B  √  
Suhu adalah perbedaan tekanan udara di sekitar kita. Kalor adalah 

perpindahan zat panas.  

24. HH VIII B  √  
Suhu adalah perbedaan panas dingin. Kalor adalah perpindahan atau 

perambatan antar zat-zat benda.  
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KONSEPSI SISWA HASIL TES WAWANCARA SOAL NOMOR 2 

No Nama Kelas 
Konsepsi 

Penjelasan 
Ilmiah Alternatif Paralel 

1. 
A, B, D, E, 

G, K, M 
VII A √   

Siswa dapat mengubah skala termometer Celcius ke dalam skala 

termoteter Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin dengan benar. 

2. C VII A  √  

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 
4

5
 x 50° = 40°R 

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 
9

5
 x 50° = 90°F 

Siswa tidak dapat mengubah skala termometer Celcius ke Kelvin.  

3. F VII A  √  

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 
4

5
 x 50° = 40°R 

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 
4

5
 x 50° + 32° = 72°F 

Siswa tidak dapat mengubah skala termometer Celcius ke Kelvin. 

4. H VII A √   

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tertulis siswa menjawab untuk mengubah skala termometer 

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 
4

5
 x 50° = 40°R 

Siswa tidak dapat mengubah skala termometer Celcius ke 

Fahrenheit dan Reamur.  

Kemudian saat wawancara siswa merubah jawabannya dan 

termasuk konsepsi ilmiah.  
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5. I VII A √   

(Muncul konsepsi baru) P ke I 

Pada tes tertulis siswa menjawab untuk mengubah skala termometer 

Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

273° + 50° = 323 K 

Siswa tidak dapat mengubah skala termometer Celcius ke Reamur 

dan Fahrenheit. 

Kemudian saat wawancara siswa merubah jawabannya dan 

termasuk konsepsi ilmiah. 

6. J VII A  √  

(Muncul konsepsi baru) 

Pada saat tes tertulis siswa mampu mengubah skala termometer 

Celcius ke skala yang lain dengan benar. Pada saat wawancara 

siswa merubah jawabannya menjadi  

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 
5

4
 x 50° = 62,5°R 

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 
9

5
 x 50° + 32° = 112°F 

Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

273° + 50° = 323 K 

7. L VII A  √  

(Muncul konsepsi baru) 

Pada saat tes tertulis siswa mampu mengubah skala termometer 

Celcius ke skala yang lain dengan benar. Pada saat wawancara 

siswa merubah jawabannya menjadi  

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 
4

5
 x 50° = 40°R 

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 



 

 

1
2

6
 

 

9

5
 x 50° = 90°F 

Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

273° + 50° = 323 K 

8. AA VII E   √ 
Siswa tidak dapat mengubah skala termometer Celcius ke bentuk 

skala yang yang lain.  

9. 

AB, AD, 

AE, AF, 

AG, AH, 

AJ, AK  

VII E √   
Siswa dapat mengubah skala termometer Celcius ke dalam skala 

termoteter Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin dengan benar. 

10. AC VII E √   

(Muncul konsepsi baru) A ke I 

Pada tes tertulis siswa menjawab untuk mengubah skala termometer 

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 
4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 
5

9
 x 50° + 32°  = 59,7°F 

Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

273° + 50° = 323 K 

Kemudian saat wawancara siswa merubah jawabannya dan 

termasuk konsepsi ilmiah. 

11. AI VII E  √  

(Muncul konsepsi baru) 

Pada saat tes tertulis siswa mampu mengubah skala termometer 

Celcius ke skala yang lain dengan benar. Pada saat wawancara 

siswa merubah jawabannya menjadi  

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 
4

5
 x 50° = 40°R  
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Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 
9

5
 x 50° = 90°F 

Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 

273° + 50° = 323 K 

12. BB VIII B  √  

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 
4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 
9

5
 x 50° = 90°F 

Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 
5

9
 x 50° = 27,7 K 

14. CC VIII B   √  

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 
4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 
9

5
 x 50° + 32 = 112°F 

Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 
5

5
 x 50° = 50 K 

15. 
DD, EE, 

FF, HH 
VIII B  √   

Siswa dapat mengubah skala termometer Celcius ke dalam skala 

termoteter Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin dengan benar. 
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16. GG VIII B  √  

(Muncul konsepsi baru) A ke P 

Pada tes tertulis siswa menjawab untuk mengubah skala termometer 

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 
4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 
9

5
 x 50° + 32° = 112°F 

Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 
5

5
 x 50° = 50 K 

Kemudian saat wawancara siswa merubah jawabannya menjadi 

Celcius ke Reamur menggunakan rumus : 
4

5
 x 50° = 40°R  

Celcius ke Fahrenheit menggunakan rumus : 
9

5
 x 50° + 32° = 112°F 

Celcius ke Kelvin menggunakan rumus : 
5

5
 x 50° = 50 K 
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KONSEPSI SISWA HASIL TES WAWANCARA SOAL NOMOR 3 

No Nama Kelas 
Konsepsi 

Penjelasan 
Ilmiah Alternatif Paralel 

1. A VII A  √  

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tulis siswa menjawab bahwa kalor yang dibutuhkan untuk 

menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg minyak goreng berbeda karena titik 

didihnya berbeda. Selain itu jenis zat air dan minyak juga berbeda. 

Saat wawancara siswa mengubah konsepsinya bahwa kalor yang 

butuhkan berbeda karena massa jenisnya berbeda. 

2. B, G, K VII A  √   

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena air dan minyak goreng memiliki kalor 

jenis yang berbeda. 

3. C, D VII A  √  

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg air dan 1 kg minyak 

berbeda karena air membutuhkan kalor lebih banyak, air lebih cepat 

panas daripada minyak. 

4. E VII A   √  
Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg air dan 1 kg minyak 

berbeda karena massa jenis kedua zat berbeda.  

5. F VII A   √  

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg air dan 1 kg minyak 

berbeda karena minyak memiliki partikel-partikel yang mudah panas 

sehingga lebih mudah meresap kalor. 

6. H VII A  √  

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg air dan 1 kg minyak 

berbeda karena jarak antar partikel minyak goreng lebih renggang 

daripada air sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air 

lebih lama. 

7. I VII A   √  
Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg air dan 1 kg minyak 

berbeda karena titik didih air dan minyak berbeda. 
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9. J VII A   √  
Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg air dan 1 kg minyak 

berbeda karena minyak goreng lebih mudah menguap daripada air.  

10. L VII A   √  
Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg air dan 1 kg minyak 

berbeda karena minyak goreng kerapatannya lebih rapat daripada air.  

11. M VII A   √  
Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg air dan 1 kg minyak 

berbeda karena minyak lebih cepat mendidih dibandingkan air. 

12. AA VII E  √  

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg air dan 1 kg minyak 

berbeda karena apabila minyak goreng dicampur dengan air lalu 

dipanaskan maka air akan menghilang karena menguap dan minyak 

akan masih di wajan.  

13. AB, AH VII E  √  
Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg air dan 1 kg minyak 

sama karena massa benda sama. 

14. AC VII E √   

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tulis siswa menjawab bahwa kalor yang dibutuhkan untuk 

menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg minyak adalah sama karena massa 

jenis kedua zat sama. Saat wawancara ia mengubah jawabannya 

menjadi konsepsi ilmiah. 

15. AD VII E  √  
Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg air dan 1 kg minyak 

berbeda karena massa jenis kedua zat berbeda. 

16. AE VII E  √  

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg air dan 1 kg minyak 

berbeda karena koefisien muai air lebih besar daripada koefisien muai 

minyak. 

17. AF VII E  √  

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg air dan 1 kg minyak 

sama karena kalor yang dilepas suatu zat sama dengan kalor yang 

diterima. 

18. AG VII E √   

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena air dan minyak goreng memiliki kalor 

jenis yang berbeda. 
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19. AI VII E  √  

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena titik panasnya lebih tinggi minyak 

goreng. 

20. AJ VII E  √  
Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng sama karena sama sama zat cair. 

21. AK VII E  √  

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena titik didih air lebih lama daripada 

minyak. 

22. BB VIII B  √  

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena massa minyak lebih banyak daripada 

air secara logika. 

23. CC, GG VIII B  √  

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena massa jenis air lebih besar daripada 

minyak 

24. DD VIII B  √  

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena jenis zat berbeda, air lebih cair 

daripada minyak. 

25. EE VIII B  √  

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena massa jenis minyak goreng lebih 

besar daripada air. 

26. FF VIII B  √  

Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg 

minyak goreng berbeda karena partikel penyusunnya berbeda 

kerapannya. 

27. HH VIII B  √  

(Muncul konsepsi baru) P ke A 

Pada tes tertulis siswa menjawab bahwa kalor yang dibutuhkan untuk 

menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg minyak goreng berbeda karena 

minyak goreng lebih kental daripada air. Semakin panas permukaan 

zat padat (minyak goreng) semakin cepat perambatan panasnya. 

Sedangkan permukaan zat cair (air) semakin lama perambatan 
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panasnya. Saat wawancara siswa menjawab bahwa  kalor yang 

dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air dan 1 kg minyak goreng 

berbeda karena unsur penyusunnya berbeda. 
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KONSEPSI SISWA HASIL TES WAWANCARA SOAL NOMOR 4 

No Nama Kelas 
Konsepsi 

Penjelasan 
Ilmiah Alternatif Paralel 

1. A VII A  √  

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tulis siswa menjawab mekanisme terjadinya angin darat 

dengan benar. Namun saat wawancara ia memiliki jawaban yang 

berbeda. Siswa A mengatakan bahwa angin darat terjadi karena 

daratan lebih tinggi suhu dan tekanannya daripada tekanan dan suhu 

di laut. 

2. 
B, D, F, J, 

K, M 
VII A  √   

Siswa menjawab bahwa angin darat terjadi dari darat ke laut pada 

malam hari karena pada saat itu suhu di darat lebih cepat dingin 

daripada suhu di laut dan tekanan di lautan lebih rendah daripada 

tekanan di daratan. Hal ini mengakibatkan udara dingin di atas 

daratan menuju lautan dan udara hangat di atas air bergerak naik 

dan saat bergerak turun, udara menjadi dingin. 

3. C VII A  √  

Siswa menjawab bahwa angin darat terjadi karena daratan lebih 

panas daripada lautan tetapi tekanan di daratan lebih rendah 

daripada tekanan di laut. 

4. E VII A  √   

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tertulis siswa menjawab bahwa angin darat terjadi karena 

daratan lebih panas daripada lautan. Namun saat wawancara siswa 

merubah jawabannya dan termasuk dalam konsepsi ilmiah. 

5. G VII A   √  

Siswa menjawab bahwa angin darat terjadi karena suhu di 

permukaan laut lebih rendah daripada di darat sehingga audara 

bertiup dari darat ke laut. 

6. H, I VII A  √  

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tertulis siswa mampu menjawab mekanisme terjadinya 

angin darat dengan benar. Namun ketika wawancara siswa 
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memberikan jawaban berbeda. Siswa menjawab bahwa angin darat 

terjadi karena suhu dan tekanan di laut lebih tinggi daripada daratan.  

7. L VII A  √   

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tertulis siswa menjawab bahwa angin darat terjadi karena 

peristiwa konveksi dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. 

Namun saat wawancara siswa merubah jawabannya ke konsepsi 

ilmiah. 

9. AA VII E   √  
Siswa menjawab bahwa angin darat terjadi karena angin laut 

berputar ke daratan lalu kembali lagi ke laut.  

10

. 
AB VII E   √  

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tertulis siswa menjawab mekanisme terjadinya angin darat 

dengan benar. Namun ketika wawancara siswa memberikan 

jawaban yang berbeda. Angin darat terjadi karena tekanan di laut 

lebih besar daripada di daratan. 

11

. 
AC VII E  √  

Pada tes tertulis siswa menjelaskan mekanisme angin darat hanya 

dengan gambar tanpa penjelasan. Saat wawancara siswa 

menjelaskan gambar tersebut bahwa angit darat termasuk peristiwa 

konveksi. Angin bertip dari darat yang memiliki suhu dan tekanan 

yang lebih besar daripada lautan.  

12

. 
AD VII E √   

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tertulis siswa menjawab angin darat terjadi karena angin 

bepindah dari tempat yang dingin ke tempat yang lebih panas. 

Ketika wawancara siswa memperbaiki jawabannya dan termasuk 

dalam konsepsi ilmiah. 

13

. 
AE, AK VII E √   

Siswa menjawab bahwa angin darat terjadi dari darat ke laut pada 

malam hari karena pada saat itu suhu di darat lebih cepat dingin 

daripada suhu di laut dan tekanan di lautan lebih rendah daripada 

tekanan di daratan. Hal ini mengakibatkan udara dingin di atas 

daratan menuju lautan dan udara hangat di atas air bergerak naik 
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dan saat bergerak turun, udara menjadi dingin. 

14

. 

AF, AG, 

AH 
VII E  √  

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tertulis siswa menjawab mekanisme angin darat dengan 

benar. Namun saat wawancara siswa mengubah konsepsinya bahwa 

angin darat terjadi karena tekanan di darat lebih rendah daripada 

lautan. 

15

. 
AI VII E  √  

Pada tes tertulis siswa mnejawab mekanisme angin darat dengan 

gambar tanpa disertai keterangan. Ketika wawancara siswa 

menjelaskan bahwa angin darat bertiup dari darat ke laut karena 

daratan lebih panas dariapada lautan namun tekanan lebih besar di 

lautan.    

16

. 
AJ VII E  √  

Pada tes tertulis siswa mnejawab mekanisme angin darat dengan 

gambar tanpa disertai keterangan. Ketika wawancara siswa 

mnejelaskan bahwa angin darat adalah angin yang bertiup dari darat 

ke laut dan termasuk peristiwa konveksi. Hal ini terjadi karena 

daratan lebih panas daripada lautan dan tekanan di darat lebih 

rendah daripada di laut.  

17

. 
BB VIII B  √  

Siswa menjelaskan bahwa angin darat terjadi karena gaya gravitasi 

bulan sehingga angin bertiup dari darat ke laut. 

18

. 
CC, EE VIII B  √  

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tertulis siswa menjawab mekanisme terjadinya angin darat 

dengan benar. Namun saat wawancara siswa merubah pendapatnya 

bahwa angin drat terjadi karena suhu dan tekanan di darat lebih 

besar daripada di laut. 

19

. 
DD VIII B  √  

Siswa menjawab bahwa angin darat terjadi karena daratan memiliki 

suhu dan tekanan yang lebih besar daripada lautan.  
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20

. 
FF VIII B √   

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tertulis siswa menjawab bahwa angin darat adalah angin 

yang bertiup dari darat ke laut saja. Kemudian saat wawancara 

siswa memperlengkap jawabannya dan termasuk ke dalam konsepsi 

ilmiah. 

21

. 
GG VIII B √   

Siswa menjawab bahwa angin darat terjadi dari darat ke laut pada 

malam hari karena pada saat itu suhu di darat lebih cepat dingin 

daripada suhu di laut dan tekanan di lautan lebih rendah daripada 

tekanan di daratan. Hal ini mengakibatkan udara dingin di atas 

daratan menuju lautan dan udara hangat di atas air bergerak naik 

dan saat bergerak turun, udara menjadi dingin. 

22

. 
HH VIII B  √  

(Muncul konsepsi baru) 

 Pada tes tertulis siswa menjawab mekanisme terjadinya angin darat 

dengan benar. Namun saat wawancara siswa merubah pendapatnya 

bahwa angin drat terjadi dari laut ke darat. 
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KONSEPSI SISWA HASIL TES WAWANCARA SOAL NOMOR 5 

No Nama Kelas 
Konsepsi 

Penjelasan 
Ilmiah Alternatif Paralel 

1. A VII A  √  

Siswa menjawab air bisa tumpah saat dipanaskan karena pengaruh 

gelembung udara yang dihasilkan. Peristiwa ini termasuk peristiwa 

konduksi dan konveksi. 

2. B, E, H VII A  √   

Siswa menjawab bahwa pada saat memanaskan air di dalam panci di 

atas kompor, air mengalami pemuaian sehingga volume air 

bertambah. Muai yang dialami oleh air lebih besar daripada muai 

yang dialami oleh panci. Oleh karena itu, air bisa tumpah saat 

mendidih karena pertambahan volume. 

3. C VII A  √  
Siswa menjawab air bisa tumpah saat dipanaskan karena tekanan air 

bertambah dan tekanan panci rendah sehingga air terdorong ke atas. 

4. D, J VII A   √  
Siswa menjawab air bisa tumpah saat dipanaskan karena tekanan 

pada panci bertambah.  

5. F VII A   √  

Siswa menjawab air bisa tumpah saat dipanaskan karena air panas 

akan berpindah ke tempat yang bersuhu lebih rendah dan dipengaruhi 

gaya gravitas bumi.  

6. G VII A  √  

Siswa menjawab air bisa tumpah saat dipanaskan karena diberi panas 

tekanan sehingga aie menghasilkan gelembung udara yang bergerak 

ke atas.  

7. I VII A  √   

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tertulis siswa menjawab bahwa air bisa tumpah karena air 

yang mendidih memiliki suhu yang tinggi. Kemudian saat wawancara 

siswa memperbaiki jawabannya dan termasuk dalam konsepsi ilmiah.  

8. K VII A   √  
Siswa menjawab air bisa tumpah saat dipanaskan karena air 

mendapat tekanan dan energi panas sehingga air akan bergejolak. 
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9. L VII A  √  
Siswa  menjawab bahwa air akan tumpah saat dipanaskan karena 

kalor zat gas merambat dari panci berpindah ke air.  

10. M VII A  √  

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tertulis siswa dapat menjelasakan fenomena permuaian zat 

cair dengan benar. Namun pada saat wawancara siswa merubah 

jawabannya bahwa air bisa tumpah karena memiliki banyak kalor 

yang disebabkan oleh nyala api yang lama.  

11. 
AA, AE, 

AF 
VII E √   

Siswa menjawab bahwa pada saat memanaskan air di dalam panci di 

atas kompor, air mengalami pemuaian sehingga volume air 

bertambah. Muai yang dialami oleh air lebih besar daripada muai 

yang dialami oleh panci. Oleh karena itu, air bisa tumpah saat 

mendidih karena pertambahan volume. 

12. AB VII E  √  

Siswa menjawab air bisa tumpah saat dipanaskan karena air 

mengalami penguapan dan massa air lebih besar daripada massa 

panci. 

13. AC VII E  √  
Siswa menjawab air bisa tumpah saat dipanaskan karena tekanan dari 

api yang merambat melalui panci menuju air.  

14. AD VII E  √  

Siswa menjawab air bisa tumpah saat dipanaskan karena koefisien air 

lebih besar daripada koefisien panci sehingga air menerima kalor dan 

menimbulkan gelembung-gelembung. 

15. AG VII E  √  

Siswa menjawab air bisa tumpah saat dipanaskan karena pada saat 

memanaskan air terjadi perpindahan kalor secara konduksi. Panas api 

merambat sampai ke air, kemudian di air terjadi perpindahan kalor 

secara konveksi.  

16. AH VII E  √  
Siswa menjawab air bisa tumpah saat dipanaskan karena suhu air 

bertambah saat dipanaskan sehingga ia tumpah. 

17. AI VII E  √  

Siswa menjawab bahwa karena panci terbuat dari logam sehingga 

dapat menghantarkan panas secara konveksi. Hal ini menyebabkan 

air mendidih dan tumpah. 
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18. AJ VII E  √  

Siswa menjawab air bisa tumpah saat dipanaskan karena terjdi 

perpindahan kalor secara konveksi. Saat air dipanaskan berarti air 

melepas kalor. 

19. AK VII E  √  

Siswa menjawab air bisa tumpah saat dipanaskan karena air yang 

sudah panas akan naik ke atas sedangkan air yang dingin  akan ke 

bawah.  

20. 
BB, FF, 

GG 
VIII B √   

Siswa menjawab bahwa pada saat memanaskan air di dalam panci di 

atas kompor, air mengalami pemuaian sehingga volume air 

bertambah. Muai yang dialami oleh air lebih besar daripada muai 

yang dialami oleh panci. Oleh karena itu, air bisa tumpah saat 

mendidih karena pertambahan volume. 

21. CC VIII B  √  
Siswa menjawab air bisa tumpah saat dipanaskan karena air yang 

berada di dasar panci bergerak ke atas lalu menguap.  

22. DD VIII B  √  

Siswa menjawab air bisa tumpah saat dipanaskan karena  air yang 

mendidih akan naik ke atas. Saat mendidih akan muncul gelembung-

gelembung yang akan terdorong dan tumpah.  

23. EE VIII B √   

(Muncul konsepsi baru) 

Pada saat ter tertulis siswa menjawab air bisa tumpah saat dipanaskan 

karena pada saat mendidih air akan bergerak dari bawah ke atas yang 

mengakibatkan air berpindah. Air yang berpindah dari atas ke bawah 

mengakibatkan air akan tumpah. Kemudian saat wawancara siswa 

merubah jawabannya menjadi konsepsi ilmiah.  

24. HH VIII B   √  

Siswa menjawab air bisa tumpah saat dipanaskan karena banyak 

udara yg masuk ke air. Air akan tetap tumpah waupun panci ditutup 

karena adanya perbedaan temperatur.  
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KONSEPSI SISWA HASIL TES WAWANCARA SOAL NOMOR 6 

No Nama Kelas 
Konsepsi 

Penjelasan 
Ilmiah Alternatif Paralel 

1. 
A, B, E, G, 

H, I, J, M 
VII A √   

Siswa menjawab bahwa sendok menjadi panas karena mengalami 

peristiwa perpindahan kalor secara konduksi. Di mana sendok 

merupakan bahan konduktor yang bisa menghantarkan panas. Panas 

berpindah dari air panas  menuju sendok tanpa diikuti perpindahan 

partikel-partikel zat perantara. 

2. C VII A   √  
Siswa menjawab bahwa air panas merambat ke sendok sehingga 

sendok menjadi panas.  

3. D VII A  √  
Siswa menjawab bahwa terjadi fenomena perpindahan kalor dari air 

ke sendok dan dinamakan konveksi.  

4. F VII A  √   

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tertulis siswa menjawab bahwa terjadi perpindahan suhu 

tanpa disertai penjelasan yang lengkap. Kemudian saat wawancara 

siswa memberikan jawaban yang benar. 

5. K, L VII A   √  

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tertulis siswa sudah memberikan jawaban yang benar. 

Namun saat wawancara siswa merubah pendapatnya bahwa peristiwa 

yang terjadi adalah perpindahan kalor secara konduksi yaitu 

perpindahan kalor tanpa zat perantara. 

7. AA VII E   √  

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tertulis siswa menjawab dengan benar tentang perpindahan 

kalor secara konduksi. Tetapi ketika wawancara siswa memberikan 

jawaban yang berbeda. Siswa menjawab bahwa perpindahan yang 

terjadi adalah isolator.  

9. 
AB, AE, 

AF, AG, 
VII E  √   

Siswa menjawab bahwa sendok menjadi panas karena mengalami 

peristiwa perpindahan kalor secara konduksi. Di mana sendok 
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AH, AI, 

AJ 

merupakan bahan konduktor yang bisa menghantarkan panas. Panas 

berpindah dari air panas  menuju sendok tanpa diikuti perpindahan 

partikel-partikel zat perantara. 

10. AC VII E   √  
Siswa menjawab bahwa perpindahan kalor yang terjadi adalah secara 

konveksi. 

11. AD VII E  √  

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tertulis siswa memberikan jawaban yang benar. Kemudian 

siswa merubah jawabannya pada saat wawancara. Perpindahan kalor 

yang terjadi adalah secara konveksi. 

12. AK VII E √   

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tertulis siswa menjawab bahwa panas akan merambat ke atas 

sapai ujung sendok. Kemudian saat wawancawa siswa menjelaskan 

dengan benar perpindahan kalor yang terjadi. 

13. 

BB, CC, 

DD, EE, 

FF, GG, 

HH 

VIII B √   

Siswa menjawab bahwa sendok menjadi panas karena mengalami 

peristiwa perpindahan kalor secara konduksi. Di mana sendok 

merupakan bahan konduktor yang bisa menghantarkan panas. Panas 

berpindah dari air panas  menuju sendok tanpa diikuti perpindahan 

partikel-partikel zat perantara. 
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KONSEPSI SISWA HASIL TES WAWANCARA SOAL NOMOR 7 

No Nama Kelas 
Konsepsi 

Penjelasan 
Ilmiah Alternatif Paralel 

1. 
A, B, E, G, 

H, I, J, M 
VII A √   

Siswa menjawab bahwa sendok menjadi panas karena mengalami 

peristiwa perpindahan kalor secara konduksi. Di mana sendok 

merupakan bahan konduktor yang bisa menghantarkan panas. Panas 

berpindah dari air panas  menuju sendok tanpa diikuti perpindahan 

partikel-partikel zat perantara. 

2. C VII A   √  
Siswa menjawab bahwa air panas merambat ke sendok sehingga 

sendok menjadi panas.  

3. D VII A  √  
Siswa menjawab bahwa terjadi fenomena perpindahan kalor dari air 

ke sendok dan dinamakan konveksi.  

4. F VII A  √   

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tertulis siswa menjawab bahwa terjadi perpindahan suhu 

tanpa disertai penjelasan yang lengkap. Kemudian saat wawancara 

siswa memberikan jawaban yang benar. 

5. K, L VII A   √  

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tertulis siswa sudah memberikan jawaban yang benar. 

Namun saat wawancara siswa merubah pendapatnya bahwa peristiwa 

yang terjadi adalah perpindahan kalor secara konduksi yaitu 

perpindahan kalor tanpa zat perantara. 

7. AA VII E   √  

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tertulis siswa menjawab dengan benar tentang perpindahan 

kalor secara konduksi. Tetapi ketika wawancara siswa memberikan 

jawaban yang berbeda. Siswa menjawab bahwa perpindahan yang 

terjadi adalah isolator.  

9. 
AB, AE, 

AF, AG, 
VII E  √   

Siswa menjawab bahwa sendok menjadi panas karena mengalami 

peristiwa perpindahan kalor secara konduksi. Di mana sendok 
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AH, AI, 

AJ 

merupakan bahan konduktor yang bisa menghantarkan panas. Panas 

berpindah dari air panas  menuju sendok tanpa diikuti perpindahan 

partikel-partikel zat perantara. 

10. AC VII E   √  
Siswa menjawab bahwa perpindahan kalor yang terjadi adalah secara 

konveksi. 

11. AD VII E  √  

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tertulis siswa memberikan jawaban yang benar. Kemudian 

siswa merubah jawabannya pada saat wawancara. Perpindahan kalor 

yang terjadi adalah secara konveksi. 

12. AK VII E √   

(Muncul konsepsi baru) 

Pada tes tertulis siswa menjawab bahwa panas akan merambat ke atas 

sapai ujung sendok. Kemudian saat wawancawa siswa menjelaskan 

dengan benar perpindahan kalor yang terjadi. 

13. 

BB, CC, 

DD, EE, 

FF, GG, 

HH 

VIII B √   

Siswa menjawab bahwa sendok menjadi panas karena mengalami 

peristiwa perpindahan kalor secara konduksi. Di mana sendok 

merupakan bahan konduktor yang bisa menghantarkan panas. Panas 

berpindah dari air panas  menuju sendok tanpa diikuti perpindahan 

partikel-partikel zat perantara. 
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REKAPITULASI FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA KONSEPSI ALTERNATIF DAN PARALEL  

No. Materi 
Bentuk Konsepsi 

Faktor Penyebab 
Alternatif Paralel 

1. Perbedaan Suhu dan Kalor √ √ 
Pembelajaran 

Pemahaman Tidak Mendalam 

2. 
Perbandingan Skala Termometer Celcius dengan 

Termometer yang Lain 
√ √ 

Fragmentasi 

Pemahaman Tidak Mendalam 

3. Kalor Jenis √ √ 

Pengetahuan sebagai Serpihan yang 

Terpisah 

Apresiasi Konseptual 

4. Mekanisme Angin Darat √ √ 
Buku Teks 

Pemahaman sebagai struktur Teoritis 

5. Perubahan Wujud Zat √ √ Intuisi dalam Kehidupan Sehari-hari 

6. Pemuaian Zat Cair √  
Intuisi dalam Kehidupan Sehari-hari 

Pemahaman Tidak Mendalam 

7. Perpindahan Kalor secara Konduksi √ √ Pemahaman Tidak Mendalam 
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LAMPIRAN 17 

 

 

 

 

 

  

SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING 
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LAMPIRAN 18 
 

 

 

  

SURAT IJIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 19 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 20 

DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

 

Siswa kelas VIII melakukan tes tertulis Siswa kelas VII melakukan tes tertulis 

 

 

Siswa kelas VII melakukan tes tertulis         Siswa kelas VIII melakukan wawancara 

 

 

  

Siswa kelas VII melakukan wawancara Siswa kelas VII melakukan wawancara 


