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ABSTRAK
Catharina Dwi, Asih: “Pemahaman dan miskonsepsi Siswa Kelas XI IPA SMA
Stella Duce Bantul tentang Kalor”. Program Studi Pendidikan Fisika, Jurusan
Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta, 2008.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman siswa, mengetahui apakah
terjadi miskonsepsi yang dialami siswa dalam memahami kalor, dan jika terjadi dalam
hal apa saja miskonsepsi tersebut.
Subyek penelitian yaitu siswa kelas XI IPA SMA Stella Duce Bantul yang berjumlah
15 siswa. Data diperoleh melalui 2 tahap yaitu tes esai dengan alasan yang disertai
dengan CRI ( Certainty of Response Index) yang telah dimodifikasi dan wawancara. Tes
esai digunakan untuk mengetahui pemahaman dan miskonsepsi yang ada sedangkan
wawancara digunakan untuk mengetahui pemahaman dan miskonsepsi siswa secara lebih
mendalam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pemahaman siswa tentang
kalor masih kurang. Pemahaman siswa masih bersifat hafalan artinya siswa tidak
memahami tentang kalor. Siswa juga tidak dapat menghubungkan konsep yang satu
dengan konsep yang lain. Pemahaman siswa juga tidak konsisten. Miskonsepsi banyak
dijumpai pada bahasan energi panas, Asas Black, kesetimbangan termal, benda melepas
kalor dan benda menerima kalor.
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ABSTRACT

Catharina Dwi, Asih, The Comprehension and Misconception of Grade XI Natural
Sciences Students of Stella Duce Senior High School at Bantul on the Instructional
Topic of Black Principles. Physics Education Study Program, Department of
Mathematics and Natural Sciences Education, Faculty of Teacher Training and
Education, Sanata Dharma University, 2008.
This research aimed at discovering students’ comprehension and misconception in
studying calorie and at identifying what such misconception could be.
The subjects ot the research were grade XI natural sciences students of Stella Duce
Senior High School at Bantul, who were 15 in number. The data were obtained in two
steps: an essay-type test requiring reasons and equipped with a modified Certainty of
Response Index and an interview. The eassy-type test was to discover the students’
comprehension and misconception, while the interview was to deeply analyze their
compression and misconception.
The research results show that in general the students’ comprehension on calorie
was inadequate. Their compression was limited to rote-learning, which means they did
not really understand the concepts of the principles. The students were not able to relate
one concept with another. Their comprehension was also inconsistent. A lot of
misconception was found on the topics of heat, Black Principles, thermal balance, and
substances releasing and absorbing calorie.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Menurut Euwe Van den Berg “Inti pengetahuan fisika adalah mencakup
konsep-konsep”. Tahap awal mempelajari fisika adalah memahami konsepkonsep dasar secara benar. Semenjak kecil siswa sudah memiliki pengetahuan
awal sebelum mereka mengikuti pembelajaran formal di sekolah. Siswa yang
memasuki kelas sudah penuh dengan pra-konsepsi atau pra-anggapan dan
terkadang konsep awal yang sudah mereka dapatkan di lingkungan tidak sesuai
dengan konsep pengetahuan ilmiah. Guru tidak menyadari dan tidak
memperhitungkan pra-konsepsi tersebut. Dari sini tampak bahwa pengalaman
siswa dengan konsep-konsep itu sebelum pembelajaran formal di kelas sangat
mewarnai miskonsepsi yang dipunyai.
Salah satu tujuan pembelajaran di sekolah adalah usaha agar siswa memiliki
kemampuan untuk memahami hal yang dipelajari. Guru mengajar konsep, tetapi
biasanya dengan cara menggangap kepala siswa seperti kaset yang kosong yang
perlu diisi. Pelajaran dimasukkan ke dalam kepala siswa tanpa memperhatikan
yang sudah ada, sehingga dalam kepala siswa terdapat campuran pra-konsepsi
dengan konsep sebenarnya. Campuran itu menjadi pengertian yang salah yang
akan menyebabkan banyak kesulitan dengan fisika. Agar dapat menghindari
miskonsepsi dalam proses belajar mengajar guru harus berusaha mengajar dengan
benar dan perlu mengenali miskonsepsi yang sering terjadi pada siswa. Sedangkan
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untuk membetulkan miskonsepsi yang sudah terjadi pada siswa, guru harus
mengetahui dalam hal apa miskonsepsi itu terjadi.
Selain mengetahui miskonsepsi yang terjadi, guru juga perlu mengetahui
penyebab dari miskonsepsi tersebut sehingga guru dapat menunjukkan mengapa
miskonsepsi itu terjadi. Apabila guru mengajar tanpa memperhatikan miskonsepsi
yang sudah ada dalam kepala siswa sebelum pelajaran, guru tidak akan berhasil
menanamkan konsep yang benar. Memperbaiki miskonsepsi tanpa mengetahui
penyebabnya mungkin tidak akan berhasil.
Ada beberapa kemungkinan penyebab miskonsepsi antara lain berasal dari
pengajar (guru), buku teks, siswa itu sendiri, metode mengajar dan konteks
pembelajaran (pengalaman, bahasa sehari-hari, keyakinan dan ajaran agama).
Berdasarkan kemungkinan tesebut, maka ada beberapa cara untuk menghindari
miskonsepsi yaitu : 1) Guru harus benar-benar menguasai bahan dan dengan
menggunakan metode mengajar yang tidak hanya menekankan salah satu segi dari
kebenaran yang diajarkan maka pada proses pembelajaran guru harus
memperhatikan konsep-konsep apa yang biasanya terjadi dengan demikian
miskonsepsi tersebut tidak muncul kembali. 2) Perlu diadakan remidiasi apabila
telah terjadi miskonsepsi. Remediasi bisa dilakukan apabila sudah mengetahui
miskonsepsi yang terjadi.
Miskonsepsi terdapat dalam semua bidang sains seperti fisika, biologi,
kimia, dan astronomi (Suparno, 2005). Dalam fisika miskonsepsi juga sering
terjadi. Seperti yang telah diteliti, miskonsepsi terjadi pada konsep mekanika,
listrik dan magnet, panas, optika dan sifat-sifat materi, bumi dan antariksa, serta
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fisika modern. Oleh sebab itu penulis tertarik mengadakan penelitian untuk
mengetahui. tentang pemahaman dan miskonsepsi yang dialami oleh siswa
terhadap kalor.

B. Dasar Teori
1. Konsep
Dalam kehidupan sehari-hari dapat dijumpai berbagai macam konsep.
Dalam proses pembelajaran sering kali diawali dengan konsep sebelum sampai
pada penerapannya. Konsep harus dipahami lebih dahulu secara benar karena
pemahaman konsep yang tidak benar akan mengakibatkan kesulitan dan kesalahan
dalam menerapkannya (Kartika Budi, 1991:38). Konsep dalam kehidupan seharihari memiliki dua arti yang berbeda yaitu “rancangan” dan “pengertian”. Konsep
adalah sesuatu yang terbentuk di dalam pikiran menusia mengenai suatu obyek.
Konsep adalah segala yang ada mengenai benda-benda, gejala-gejala atau
peristiwa-peristiwa, kondisi-kondisi dan ciri-ciri (Euwe (ed), 1991 : 8) yang
menjadi obyek dalam proses belajar mengajar fisika, penelitian, dan penerapannya
untuk berbagai kepentingan.
Menurut Neil Bolton, konsep diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yakni
konsep-konsep fisis (physical consepts), konsep-konsep logika matematis (logicomathematical concepts), dan konsep-konsep filosofis (philosophical concepts)
(Kartika Budi, 1991 : 39). Konsep fisis adalah konsep yang mengacu pada obyek,
sifat yang menyatu pada obyek, proses yang terjadi pada obyek dan relasi antara
konsep yang satu dengan yang lain. Konsep fisis dapat diklasifikasikan atas
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konsep obyek dan konsep proses (Kartika Budi, 1991 : 40). Konsep obyek adalah
konsep yang mengacu pada suatu obyek yang

konkret maupun abstrak dan

mengacu pada atribut-atribut yang dimiliki. Contoh konsep objek adalah magnet,
cahaya, lensa, arus listrik dsb. Konsep proses adalah konsep yang mengacu pada
proses dari benda-benda atau obyek dan relasi antar konsep. Contoh konsep
proses adalah memuai, difraksi, interfensi dsb. Sedangkan contoh konsep yang
menyatakan relasi antar konsep bersifat kuantitatif ( formula/rumus ) adalah a =
F
; V = I.R dsb. Konsep logika matematis adalah konsep yang mengacu pada
m

struktur operasi yang dilakukan terhadap obyek. Misalnya : perkalian,
pengurangan, penjumlahan. Konsep filosofis adalah konsep yang berkaitan
dengan sifa manusia. Misalnya: senang, jujur, kagum.
Vygotsky seperti yang dikutip oleh Suparno membedakan konsep menjadi
dua jenis konsep, yaitu konsep spontan dan konsep saintifik. Konsep spontan
adalah konsep yang dipunyai siswa karena pergaulannya setiap hari pada situasi
tertentu tanpa struktur yang sistematik. Sedangkan konsep sainstifik didapat di
bangku

sekolah

secara

sistematik

struktral.

Kedua

konsep

itu

saling

mempengaruhi. Dalam proses pembelajaran konsep yang spontan perlahan-lahan
diubah menjadi lebih sainstifik, dan yang sainstik nanti mempengaruhi konsep
spontan seseorang menjadi lebih maju dan lengkap. Dengan demikian konsep
seseorang akan sesuatu terus berkembang (Suparno, 1996). Dari banyak
pengalaman tentang miskonsepsi dibidang fisika, konsep spontan ini sering
mengandung miskonsepsi. Hal ini dapat dimengerti karena konsep itu memang
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belum disistematisasi dan juga diperoleh secara spontan dari pengalaman sebelum
mendapatkan pelajaran formal disekolah.
Pembelajaran fisika disekolah dimaksudkan agar siswa mampu menguasai
konsep-konsep fisika serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Menguasai bukan sekedar mengetahui konsep saja, tetapi juga memahami konsep
fisika, baik soal sebagai latihan atau ujian. Konsep yang sudah dikuasai dengan
benar akan membantu siswa dalam memecahkan suatu masalah

2. Konsepsi
Konsepsi dapat didefinisikan sebagai tafsiran perorangan atau individu
terhadap suatu konsep (Berg V.D, 1991). Contohnya konsep bola, bola dapat
ditafsirkan oleh seorang anak sebagai suatu benda kecil, bulat dan mengelinding.

3. Pembentukan konsep
Konsep-konsep dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu formasi konsep
(concept formation) dan asimilasi konsep (consept assimilation). Formasi konsep
merupakan bentuk perolehan konsep sebelum anak-anak masuk sekolah. Formasi
konsep dapat disamakan dengan belajar konsep-konsep konkret. Asimilasi konsep
merupakan cara utama untuk memperoleh konsep-konsep selama dan sesudah
sekolah (Dahar R.W, 1989).
Banyak konsep yang kita peroleh dan berkembang semasa kita kecil, tetapi
konsep-konsep itu mengalami modifikasi atau perubahan yang disebabkan karena
pengalaman-pengalaman kita. Anak-anak memperoleh konsep-konsep seperti:
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meja, kursi dan lain-lain, konsep semacam ini diperoleh melalui proses
pembentukan konsep. Pembentukan konsep merupakan suatu bentuk belajar
penemuan (discovery learning), paling sedikit dalam bentuk primitif yang
melibatkan proses-proses psikologi seperti analisis diskriminatif, abstraksi,
diferensiasi, pembentukan hipotesis, pengujian dan generalisasi (Dahar R.W,
1989).
Setelah masuk sekolah, anak-anak diharapkan belajar banyak konsep
melalui proses asimilasi konsep. Proses asimilasi konsep berlawanan dengan
pembentukan konsep yang bersifat induktif. Dalam proses asimilasi anak-anak
diberi nama konsep dan atribut dari konsep itu. Ini berarti bahwa mereka akan
belajar arti konseptual baru dengan memperoleh penyajian atribut-atribut kriteria
dari konsep, kemudian mereka akan menghubungkan atribut-atribut ini dengan
gagasan-gagasan relevan yang sudah ada dalam struktur kognitif mereka. Untuk
memperoleh konsep-konsep melalui proses asimilasi, orang yang belajar harus
sudah memperoleh definisi formal dari konsep-konsep itu. Suatu definisi formal
dari kata menunjukkan kesamaan-kesamaan dengan konsep itu, dan membedakan
konsep itu dari konsep-konsep lain (Dahar R.W, 1989).

4. Pemahaman Konsep
Tujuan pembelajaran fisika di sekolah adalah memahami konsep konsep
fisika dan saling keterkaitannya dan mampu menggunakannya untuk memecahkan
masalah. Dalam proses belajar mengajar dapat terjadi siswa makin mengerti dan
konsep yang diketahuinya makin bertambah. Guru sebagai mediator dan fasilitator

6

harus membimbing dan menekankan anak pada pemahaman tersebut. Guru akan
dapat menanamkan konsep fisika dengan benar bila mereka sendiri memiliki
konsep-konsep yang benar. Oleh karena itu pemahaman konsep secara benar
sangat penting bagi guru. Langkah awal dari menanamkan suatu konsep kepada
siswa adalah memahami definisi konsep tersebut secara benar sesuai hakikat dan
peruntukannya (Kartika Budi, 1991 : 38). Hal ini sangat penting karena suatu
konsep akan fungsional, dalam arti dapat dipakai untuk memecahkan berbagai
macam masalah bila konsep tersebut telah didefinisikan dengan jelas dan benar.
Didalam pembelajaran fisika pemahaman atas konsep-konsep fisika
merupakan hal yang sangat penting. Seorang anak dikatakan paham atau mengerti
bila mampu menangkap dan menggunakan suatu konsep dengan baik. Oleh karena
itu dalam proses pembelajaran perlu diperhatikan apakah siswa telah menangkap
suatu konsep pada pokok bahasan yang diajarkan oleh guru sesuai dengan konsep
ilmiah.
Pemahaman menurut Kartika Budi (1987 : 233) merupakan salah satu aspek
kognitif dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran karena menjadi aspek yang
menonjol atau yang paling ditonjolkan. Bila diadakan proses belajar mengajar
maka pertama-tama yang akan dicapai adalah memahami atau mengerti apa yang
dipelajari. Oleh karenanya belajar harus mengerti makna, maksud dan implikasi
serta aplikasi-aplikasinya sehingga menyebabkan siswa dapat memahami suatu
situsi permasalahan. Memahami adalah tujuan akhir dari belajar. Pemahaman
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bukan sekedar tahu tetapi juga menghendaki agar siswa dapat memanfatkan apa
yang telah dipahami. Dengan demikian belajar akan bersifat mendasar. Tetapi
pada kenyataannya banyak siswa yang belajar disekolah-sekolah melupakan unsur
pemahaman. Misalnya saja belajar dimalam hari menjelang ujian pada keesokan
harinya, kegiatan belajar yang demikian cenderung hanya sekedar mengetahui
sesuatu bahan yang akan diujikan tetapi bila ditanyakan pada hari yang berbeda
mereka akan lupa apa yang telah mereka pelajari. Hal ini menunjukkan bahwa
siswa belajar tidak memiliki pemahaman yang kuat.
Untuk memutuskan seseorang siswa memahami suatu konsep maka
diperlukan kriteria atau indikator-indikator yang dapat menunjukkan pemahaman
tersebut. Menurut Kartika Budi (1992 : 114) kriteria atau indikator-indikator
tersebut antara lain : (1) dapat menyatakan pengertian konsep dalam bentuk
definisi menggunakan kalimat sendiri, (2) dapat menjelaskan makna dari konsep
bersangkutan kepada orang lain, (3) dapat menganalisis hubungan antar konsep
dalam suatu hukum, (4) menerapkan konsep untuk (a)

menganalisis dan

menjelaskan gejala-gejala alam khusus (b) untuk memecahkan masalah fisika baik
secara teoritis maupun secara praktis (c) memprediksi kemungkinan-kemungkinan
yang bakal terjadi pada suatu sistem bila kondisi tertentu dipenuhi, (5) dapat
mempelajari konsep lain yang berkaitan dengan lebih cepat, (6) dapat
membedakan konsep yang satu dengan konsep yang lain yang saling berkaitan,
(7) dapat membedakan konsepsi yang salah dan dapat membuat peta konsep dari
konsep-konsep yang ada dalam suatu pokok bahasan.
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Sedangkan menurut Menurut Euwe Van Den Berg ( 1991: 11 ) Kriteria
seseorang dapat dikatakan memahami konsep yaitu : (1) Dapat mendefinisikan
konsep yang bersangkutan dengan kata-kata sendiri, (2) Dapat menjelaskan
perbedaan antara konsep yang bersangkutan dengan konsep - konsep yang lain,
(3) Dapat menjelaskan hubungan konsep yang satu dengan konsep yang lain, (4)
Dapat menjelaskan arti konsep dalam kehidupan sehari - hari. Dengan semakin
bertambahnya konsep yang diketahui dan dipahami dan sekaligus semakin tepat
konsep fisika dimengerti siswa, maka siswa semakin benar-benar menguasai
fisika.

5. Miskonsepsi dari sudut Filsafat Kontruktivisme
Filsafat kontruktivisme secara singkat menyatakan bahwa pengetahuan itu
dibentuk (dikontruksi) oleh siswa sendiri dalam kontak dengan lingkungan,
tantangan, dan bahan yang dipelajari (Suparno, 1997). Karena siswa sendiri yang
mengkontruksikan pengetahuannya, maka tidak mustahil dapat terjadi kesalahan
dalam mengonstruksi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya siswa sejak awal
membentuk pengetahuan karena pengalamannya di lingkungan. Sehingga sebelum
mengikuti pelajaran formal di sekolah, mereka sudah mempunyai konsepsi
mengenai konsep-konsep fisika. Ini disebut prakonsepsi atau konsep awal siswa.
Seorang siswa dan bahkan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran
fisika secara formal di sekolah atau di kampus sudah membawa konsep awal
tentang fisika. Namun konsep awal yang mereka miliki atau konsep yang dibawa
kadang-kadang tidak sesuai atau bertentangan dengan konsep yang diterima para
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ahli. Konsep awal yang tidak sesuai dengan konsep ilmiah biasanya disebut
miskonsepsi atau salah konsep.
Konsep siswa meskipun tidak cocok dengan konsep ilmiah, dapat bertahan
lama dan sulit diperbaiki atau diubah selama dalam pendidikan formal. Hal ini
biasanya disebabkan konsep yang mereka bawa itu, meskipun keliru, tetapi dapat
menjelaskan beberapa persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan seharihari. Misalkan siswa sering kali mencampuradukkan antara konsep massa dan
berat, dalam kehidupan sehari-hari anak sering kali mengatakan berat badannya
50 kg. Padahal yang benar adalah massa anak itu 50 kg atau berat badannya 500
newton. Selama proses pembelajaran ini dapat terjadi bahwa siswa bertambah
mengerti dan konsep yang diketahui bertambah, tetapi juga kadang – kadang
miskonsepsi yang dipunyai bertambah. Jika ini terjadi maka persolannya menjadi
lebih sulit.
Menurut Suparno (2005) dalam pengertian kontruktivisme tampak jelas
bahwa miskonsepsi merupakan hal yang wajar dalam pembentukan pengetahuan
oleh seseorang yang sedang belajar. Adanya miskonsepsi menunjukkan bahwa
pengetahuan merupakan bentukan siswa sendiri. Dengan adanya misknsepsi pada
siswa guru dituntut untuk membantu siswa mencari cara yang tepat untuk
mengatasi mikonsepsi yang terjadi.

6. Miskonsepsi
Miskonsepsi atau salah konsep menunjuk pada salah satu konsep yang tidak
sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima oleh para pakar
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dalam bidang itu (Suparno, 2005: 4). Bentuk miskonsepsi dapat berupa konsep
awal, kesalahan, hubungan yang tidak benar antara konsep-konsep, gagasan
intuitif atau pandangan yang naif. Miskonsepsi pada siswa yang muncul secara
terus menerus dapat menggangu pembentukan konsepsi ilmiah. Suparno (1998 :
95) memandang miskonsepsi sebagai pengertian yang tidak akurat akan konsep,
penggunaan konsep yang salah, klasifikasi contoh-contoh yang salah, kekacauan
konsep-konsep yang berbeda dan hubungan hierarkis konsep-konsep yang tidak
benar
Novak (sebagaimana dikuti oleh Suparno 2005) mendefinisikan miskonsepsi
sebagai suatu interpretasi konsep-konsep dalam suatu pernyataan yang tidak
diterima. Brown (sebagaimana dikutip oleh Suparno 2005) menjelaskan
miskonsepsi suatu pandangan yang naif dan mendefinisikan suatu gagasan yang
tidak cocok dengan pengertian ilmiah yang sekarang diterima. Feldsine
(sebagaimana dikutip oleh suparno 2005) menemukan miskonsepsi sebagai salah
satu kesalahan dan hubungan yang tidak benar antara konsep-konsep.
Miskonsepsi menurut Flower (1987) seperti yang dikutip oleh Suparno ,
menjelaskan bahwa miskonsepsi sebagai pengertian yang tidak akurat akan
konsep, penggunaan konsep yang salah, klasifikasi contoh yang salah, kekacauan
konsep-konsep yang berbeda, dan hubungan hirarkis konsep – konsep yang tidak
benar.
Menurut Clement (1987) seperti yang dikutip oleh Suparno, jenis
miskonsepsi yang paling banyak terjadi adalah bukan pada pengertian yang salah
selama proses belajar mengajar, tetapi suatu konsep awal (prakonsepsi) yang
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dibawa siswa ke kelas formal. Pengalaman siswa dengan konsep-konsep itu
sebelum pembelajaran formal di kelas, sangat mewarnai miskonsepsi yang
dipunyai. Hal ini juga berarti, siswa sebenarnya sejak awal, bahkan sejak kecil
sudah terus mengkonstruksi konsep-konsep lewat pengalaman hidup mereka.
Menurut Berg tidak semua pemahaman siswa itu salah meskipun konsepsi
siswa itu berbeda dengan konsepsi fisikawan. Jika konsepsi siswa itu sama dengan
konsepsi fisikawan yang disederhanakan, maka konsepsi siswa tersebut tidak
dapat dikatakan salah. Hanya konsepsi siswa yang bertentangan dengan konsepsi
para pakar fisika saja yang dikatakan sebagai miskonsepsi
Dari pengertian di atas miskonsepsi dapat diartikan sebagai suatu konsepsi
yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima oleh
para ilmuwan. Miskonsepsi didefinisikan sebagai konsepsi siswa yang tidak cocok
dengan konsepsi yang benar, hanya dapat ditemukan dalam kasus-kasus tertentu
dan tidak berlaku untuk kasus-kasus lainnya serta tidak dapat digeneralisasi.
Miskonsepsi akan terbentuk bila gambaran mental seseorang tidak sesuai dengan
konsepsi seorang ilmuwan. Suatu miskonsepsi muncul bila gambaran tersebut
dibayangkan secara intuitif oleh seseorang atas dasar pengalaman sehari-harinya.
Dalam menangani miskonsepsi yang dipunyai siswa, kiranya perlu diketahui lebih
dahulu konsep-konsep alternatif apa saja yang dipunyai siswa dan dari mana
mereka mendapatkannya. Dengan demikian kita dapat memikirkan bagaimana
mengatasinya. Miskonsepsi sangatlah resisten dalam pembelajaran bila tidak
diperhatikan dengan seksama oleh guru.
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7. Penyebab Miskonsepsi
Dari beberapa miskonsepsi yang telah dikemukakan ada beberapa faktor
kemungkinan penyebab miskonsepsi tersebut, antara lain : (1) buku pelajaran,
buku pelajaran yang memuat rumus atau uraian materi yang salah dapat memicu
miskonsepsi, (2) guru-guru yang mengalami miskonsepsi dengan sendirinya akan
menjadi penyebab utama munculnya miskonsepsi pada siswa, (3) kesalahan
bahasa, dalam banyak kamus kesalahan bahasa ini muncul akibat budaya
masyarakat yang terlanjur salah kaprah dalam mendefinisikan sesuatu secara
ilmiah, misalnya pengertian berat dan massa, (4) metode mengajar yang tidak
tepat, metode mengajar yang tidak tepat akan dapat memicu timbulnya
miskonsepsi, (5) siswa itu sendiri, karena siswa memiliki pra-konsepsi yang tidak
tepat maka akan memicu timbulnya miskonsepsi.

8. Identifikasi dan Remediasi Miskonsepsi
Sebelum dapat membantu menangani miskonsepsi yang dipunyai siswa,
kiranya perlu diketahui lebih dahulu miskonsepsi apa saja yang dipunyai siswa
dan dari mana mereka mendapatkannya. Baru dengan demikian kita dapat
memikirkan bagaimana mengatasinya. Menurut Kartika Budi dalam tulisannya
yang berjudul Pemahaman Konsep Gaya dan Beberapa Salah Konsepsi yang
Terjadi (1992). Miskonspsi dapat dideteksi atau diidentifikasi melalui langkahlangkah: (1) hakikat atau makna suatu konsep dipahami dengan baik dan
dinyatakan dengan jelas, (2) berdasarkan pemahaman yang benar tersebut dicari
kemungkinan-kemungkinan salah konsepsi yang terjadi, (3) berdasarkan
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kemungkinan salah konsepsi yang dapat terjadi, disusun soal (dapat berbentuk
uraian bebas, isian singkat, maupun pilihan berganda) yang memungkinkan
kesalahan dapat dideteksi, dan (4) setelah tes dilaksanakan (dapat secara lisan
maupun tertulis), hasil dianalisis untuk mengetahui secara tepat kesalahankesalahan yang sungguh terjadi.
Selain cara identifikasi diatas, Suparno dalam bukunya Miskonsepsi dan
Perubahan Konsep yang Terjadi, menyatakan cara-cara mengidentifikasi atau
mendeteksi salah pengertian tersebut yaitu melalui peta konsep, tes essai, tes
pilihan ganda (multiple choice), wawancara diagnosis, diskusi kelas, praktikum
dengan Tanya jawab
a. Peta Konsep (Concept Maps)
Peta konsep yang mengungkapkan hubungan berarti antara konsep-konsep
dan menekankan gagasan-gagasan pokok, yang disusun hirarkis, dengan jelas
dapat mengungkap miskonsepsi siswa yang digambarkan dalam peta konsep
tersebut

(Novak&Goin,1984;Feldsine,1987;Fowler,1987;Moreira,1987

yang

dikutip oleh Suparno,2005).
Miskonsepsi dapat diidentifikasi dengan melihat hubungan antara dua
konsep apakah benar atau tidak. Biasanya miskonsepsi dapat dilihat dalam
proposisi yang salah dan tidak adanya hubungan yang lengkap antar konsep
(Novak&Gowin,1984 yang dikutip oleh Suparno,2005). Menyatakan bahwa
dengan peta konsep kita dapat melihat refleksi pengetahuan yang dimiliki siswa.
Dengan mencermati kompleksitas peta konsep tersebut kita dapat mendeteksi
konsep-konsep mana yang kurang tepat dan sekaligus perubahan konsepnya.
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Untuk lebih melihat latar belakang susunan peta konsep tersebut ada baiknya
peta konsep itu digabung dengan wawancara klinis. Dalam wawancara itu siswa
diminta mengungkapkan lebih mendalam gagasan gagasannya, dan mengapa ia
mempunyai gagasan tersebut. Dalam penelitiannya, Feldsine (1987) dan Fowler
(1987) yang dikutip oleh Suparno (2005), mendapatkan bahwa peta konsep adalah
alat yang baik untuk mengidentifikasi, baik kerangka alternatife atau miskonsepsi
siswa. Menurut Feldsine yang dikutip oleh Suparno (2005), miskonsepsi siswa
dapat diidentifikasi dengan mudah oleh guru dari peta konsep siswa dan dapat
dibantu dengan interviu. Novak yang dikutip Suparno (2005) sendiri
menunjukkan bahwa peta konsep dapat digunakan untuk bahan interviu siswa,
mengapa ia mempunyai miskonsepsi itu. Dalam interviu si peneliti dapat mengerti
lebih baik mengapa siswa mempunyai miskonsepsi dan membantu mengatasinya.
b. Tes Esai Tertulis
Guru dapat mempersiapkan suatu tes esai yang memuat beberapa konsep
fisika yang memang mau diajarkan atau yang sudah diajarkan. Dari tes tersebut
dapat diketahui salah pengertian yang dibawa siswa dan salah pengertian dalam
bidang apa. Setelah ditemukan salah pengertiannya, beberapa siswa dapat
diwawancarai untuk lebih mendalami mengapa mereka punya gagasan seperti itu.
Dari wawancara itulah akan kentara dari mana salah pengertian itu dibawa.
c. Tes pilihan ganda (multiple choice)
Amir dkk. (1987) yang dikutip oleh Suparno (2005), menggunakan tes pilihan
ganda (multiple choice) dengan pertanyaan terbuka dimana siswa harus menjawab
dan menulis mengapa ia mempunyai jawaban seperti itu. Jawaban-jawaban yang
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salah dalam pilihan ganda ini selanjutnya dijadikan bahan tes berikutnya. Treagust
(1987) yang dikutip oleh Suparno (2005), menggunakan pilihan ganda dengan
alasan (reasoning). Dalam bagian alasan, siswa harus menulis mengapa ia
memilih jawaban itu. Berdasarkan hasil jawaban yang tidak benar dalam pilihan
ganda itu, maka peneliti mewawancarai siswa. Tujuan dari wawancara adalah
untuk meneliti bagaimana siswa berpikir, dan mengapa mereka berpikir seperti
itu.
d. Wawancara klinis
Dilakukan untuk melihat miskonsepsi pada siswa. Guru memilih beberapa
konsep fisika yang diperkirakan sulit dimengerti siswa, atau beberapa konsep
fisika yang essensial dari bahan yang mau diajarkan. Kemudian, siswa diajak
untuk mengekspresikan gagasan mereka mengenai konsep-konsep di atas. Dari
sini dapat dimengerti latar belakang munculnya miskonsepsi yang ada dan
sekaligus ditanyakan dari mana mereka memperoleh miskonsepsi tersebut.
e. Diskusi dalam Kelas
Dalam kelas siswa diminta untuk mengungkapkan gagasan mereka tentang
konsep yang sudah diajarkan atau yang mau diajarkan. Dari diskusi di kelas itu
dapat dideteksi juga apakah gagasan/ide mereka tepat atau tidak (Harlen,
1992:176 yang dikutip oleh Suparno,2005). Dari diskusi tersebut, guru atau
seorang peneliti dapat mengerti konsep-konsep alternatif yang dipunyai siswa.
Cara ini lebih cocok digunakan pada kelas yang besar dan juga sebagai penjajakan
awal.
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f. Praktikum dengan Tanya jawab
Selama praktikum, guru selalu bertanya bagaimana konsep siswa dan
bagaimana siswa menjelaskan persoalan dalam praktikum tersebut. Menurut
Suparno (2005:128) praktikum dapat diurutkan sebagai berikut :
1. Guru menggungkapkan persoalan yang ingin dilakukan dalam praktikum.
2. Siswa diminta untuk membuat hipotesis atau dugaan lebih dulu dan alasannya.
3. Selama siswa melakukan praktikum, guru mengajukan pertanyaan sehingga
semakin mengerti konsep siswa.
4. Siswa menyimpulkan hasilnya. Guru dapat menanyakan apakah hasilnya
sesuai dengan hipotesis yang dipikirkan sebelumnya. Bila tidak sesuai, guru
mempertanyakan mengapa hal itu terjadi?
Dari beberapa metode yang digunakan para peneliti diatas dapat dirumuskan
unsur yang penting dalam metode tersebut :
1) Siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan konsep atau gagasannya
2) Dari ungkapan itu dapat diketahui apakah ada konsep alternatif atau tidak.
3) Diwawancarai untuk dimengerti dari mana mereka mendapatkan salah
pengertian itu.
Sedangkan menurut Katu (2000) seperti yang dikutip oleh Masil & Asma
untuk mendeteksi miskonsepsi dapat dilakukan dengan beberapa cara :
1. Memberikan tes diagnostik pada awal perkuliahan atau pada setiap akhir suatu
perkuliahan. Bentuknya dapat berupa tes objektif pilihan ganda atau bentuk
lain seperti menggambarkan diagram fisis atau vektoris, grafik atau penjelasan
dengan kata-kata.
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2. Dengan memberikan tugas-tugas terstruktur misalnya tugas mandiri maupun
kelompok sebagai tugas akhir pengajaran atau tugas pekerjaan rumah.
3. Dengan memberikan pertanyaan terbuka, pertanyaan terbalik (reverse
question) atau pertanyaan yang kaya konteks (context-rich problem).
4. Dengan mengoreksi langkah-langkah yang digunakan siswa atau mahasiswa
dalam menyelesaikan soal-soal esai.
5. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka secara lisan kepada siswa
maupun mahasiswa.
Dengan mewawancarai misalnya dengan menggunakan kartu pertanyaan

9. Kalor
Bila kita mencampurkan air dingin dengan air panas maka air dingin
suhunya naik dan air panas suhunya turun karena air panas memberikan kalor
kepada air dingin dan air dingin menerima kalor dari air panas. Dengan kata lain,
bila dua benda disentuhkan maka energi panas mengalir dari benda yang bersuhu
lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Dengan demikian kalor
merupakan energi yang ditransfer dari satu benda ke benda yang lain karena
adanya perbedaan suhu.
Jika dua buah benda yang suhunya berbeda disentuhkan maka suatu saat
akan terjadi kesetimbangan termal (suhunya sama). Proses pelepasan kalor dan
penerimaan kalor ini akan terus berlangsung sampai kedua benda itu memiliki
suhu yang sama. Hal ini karena adanya energi panas yang mengalir dari benda
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yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jika dua buah benda sudah
mencapai kesetimbangan termal, maka tidak ada lagi aliran energi panas.
Kalor yang diterima diperlukan untuk menaikkan suhu benda tergantung
pada massa benda, jenis benda, dan kenaikan suhu yang terjadi. Pernyataan
tersebut dinyatakan : Q = m c ∆t. Satuan kalor dalam SI adalah joule (J), satuan
kalor yang lain adalah kalori. Satu kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor
yang diperlukan untuk menaikkan suhu satu gram air sebesar 10C. Satu kalori
sama dengan 4,2 joule.
a. Energi panas
Energi panas adalah energi total partikel-partikel penyusun zat. Pada suhu
yang sama, zat yang massanya lebih besar mempunyai energi panas yang lebih
besar pula. Besi yang lebih besar dalam kegiatan penyelidikan memiliki massa
yang lebih besar. Besi ini memiliki energi panas yang lebih besar meskipun
suhunya sama dengan suhu yang dimiliki besi yang lebih kecil.
b. Kalor jenis
Apabila suhu berbagai jenis benda dinaikkan dengan besar yang sama,
ternyata setiap benda menyerap energi panas dengan besar berbeda. Atau dengan
kata lain, benda yang berbeda membutuhkan jumlah energi panas yang berbeda
pula untuk menghasilkan perubahan suhu yang sama. Jumlah energi panas yang
diperlukan oleh 1 kg bahan untuk menaikkan suhunya sebesar 1 K disebut kalor
jenis. Setiap bahan mempunyai kalor jenis yang berbeda. Satuan kalor jenis adalah
J/kg.K atau J/kg.C0. Kalor jenis (c) adalah sifat khas suatu benda/zat yang
menunjukkan kemampuannya untuk menyerap kalor.
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Besarnya kalor jenis dapat ditulis: c =

Q
. Bahan-bahan yang mempunyai
m∆T

c kecil adalah bahan yang mudah naik suhunya bila diberi energi panas. Bahanbahan yang mempunyai kalor jenis tinggi dapat menyerap energi panas dengan
sedikit perubahan suhu.
c. Kapasitas kalor
Untuk memanaskan beberapa bahan dalam jumlah yang sama, agar
mendapatkan perubahan atau kenaikan suhu yang sama diperlukan kalor yang
berbeda. Apabila 1 kg air, 1 kg alkohol, 1 kg kayu dalam bejana yang terpisah
dipanaskan dengan api yang nyalanya sama besar, ternyata waktu yang diperlukan
untuk menaikkan suhu10C atau 1 K dari benda-benda tersebut berbeda.
Air memerlukan waktu yang lebih lama dari alkohol, dan alkohol
memerlukan waktu yang lebih lama dari kayu. Hal ini menunjukkan bahwa kalor
yang diserap air lebih banyak daripada yang diserap oleh alkohol. Kalor yang
diserap oleh alkohol lebih banyak dari kalor kalor yang diserap oleh kayu. Dengan
kata lain, air mempunyai kapasitas kalor yang lebih besar daripada alkohol, dan
alkohol mempunyai kapasitas kalor yang lebih besar daripada kayu.
Jadi yang dimaksud dengan kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang
diperlukan oleh benda agar suhunya naik 10C atau 1 K. Maka besarnya kapasitas
kalor: C = m c, C =

Q
∆T

d. Hukum Kekekalan Energi Kalor ( Asas Black)
Sebagaimana kita ketahui, kalor adalah energi yang ditransfer dari satu
benda ke benda yang lain karena adanya perbedaan suhu. Jika dua benda yang
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suhunya berbeda dicampurkan, benda yang bersuhu tinggi akan memberikan kalor
(Qlepas) kepada benda yang bersuhu lebih rendah. Atau, benda yang bersuhu
rendah akan menerima kalor (Qterima) dari benda yang bersuhu tinggi.
Proses pelepasan kalor dan penerimaan kalor ini akan terus berlangsung
sampai kedua benda itu memiliki suhu yang sama. Apabila dinyatakan dalam
bentuk persamaan Qlepas = Qterima. Oleh karena jumlah kalor yang dilepas sama
dengan jumlah kalor yang diterima, dalam proses pencampuran tersebut tidak ada
kalor yang hilang. Dikatakan bahwa dalam kalor berlaku hukum kekekalan energi.
Pengukuran kalor sering dilakukan untuk menentukan kalor jenis suatu zat,
sebab jika kalor jenis suatu zat sudah diketahui, maka kalor yang diserap atau
dilepaskan dapat ditentukan dengan mengukur perubahan suhu zat tersebut.
Dengan menggunakan persamaan Q = m c ∆t, kalor dapat dihitung. Perlu diingat
bahwa bila suhu naik berarti zat menerima kalor dan bila suhu turun berarti zat
melepaskan kalor.
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C. Pembatasan Masalah
Dalam penelitian akan membahas pemahaman dan miskonsepsi tentang kalor.
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengujikan soal dan wawancara. Dari sini
akan terlihat bagaimana pemahaman dan miskonsepsi siswa.

D. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pemahaman tentang kalor pada siswa kelas dua Sekolah
Menengah Atas
2. Apakah telah terjadi miskonsepsi tentang kalor pada siswa kelas dua
Sekolah Menengah Atas
3. Dalam hal apa saja miskonsepsi tentang kalor terjadi pada siswa kelas dua
Sekolah Menengah Atas

E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalahnya, maka tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman tentang konsep kalor pada
siswa kelas dua Sekolah Menengah Atas
2. Untuk mengetahui apakah telah terjadi miskonsepsi pada siswa kelas dua
Sekolah Menengah Atas tentang kalor
3. Untuk mengetahui dalam hal apa saja miskonsepsi tentang kalor terjadi
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F. Manfaat Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah
dikemukakan diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan kita tentang pemahaman dan miskonsepsi yang terjadi pada siswa
kelas dua Sekolah Menengah Atas pada pokok bahasan kalor. Serta bagi
siswa-siswi yang baru menyadari terjadinya miskonsepsi, perlu dipelajari
kembali konsep-konsep yang mendasar. Manfaat lain dari penelitian ini adalah
memberikan pengetahuan baru bagi kalangan guru dan calon guru, agar
miskonsepsi yang terjadi perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Usaha yang
dilakukan guru untuk menanamkan konsep yang benar adalah memperhatikan
miskonsepsi yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Perlu diperhatikan
dan dipikirkan pula suatu metode pengajaran yang dapat meremidiasi
kesalahan sekaligus menjadi bahan pertimbangan apakah strategi yang telah
diterapkan dalam proses belajar mengajar dapat dilanjutkan atau perlu
diperbaiki. Dengan demikian miskonsepsi yang terjadi tidak terulang kembali.
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BAB II
METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini termasuk dalam
penelitian deskriptif kualitatif. Termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif
karena peneliti ingin mengetahui pemahaman dan miskonsepsi partisipan tentang
kalor. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengujikan soal-soal yang
berhubungan dengan kalor. Dari hasil analisis soal yang diujikan akan diketahui
tingkat pemahaman partisipan dan miskonsepsi yang terjadi. Wawancara
dilakasanakan untuk mengetahui pemahaman dan miskonsepsi siswa secara lebih
mendalam. Dalam penelitian ini, digunakan studi kasus yaitu penelitian terhadap
suatu subyek, keadaan atau kejadian khusus. Bahan yang diteliti kecil lingkupnya,
sehingga hasil penelitian ini hanya berlaku terbatas pada siswa yang diteliti saja.
Kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digeneralisasikan pada keadaan di luar
kasus yang diteliti.

2.2 Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Stella Duce Bantul 15 April 2008

2.3 Partisipan
Partisipan penelitian dipilih siswa kelas XI IPA. Dalam penelitian ini dipilih
siswa kelas XI IPA karena kepada mereka telah diajarkan materi tentang kalor di
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SMP dan kelas XI IPA telah dikelompokkan berdasarkan jurusannya. Sehingga
secara umum siswa kelas 2 IPA diharapkan lebih memahami Fisika daripada
siswa kelas X.

2.4 Metode Pengumpulan Data
Data dikumpulkan dengan menggunakan 2 cara, yaitu:
a. Tes tertulis
Tes tertulis dilakukan untuk memperoleh informasi tentang pemahaman dan
miskonsepsi siswa tentang kalor. Bentuk tes tertulis berupa soal esai yang disertai
dengan skala CRI (Certainty or response index). CRI ini digunakan untuk
mengetahui tingkat keyakinan siswa akan jawabannya. Selain itu CRI digunakan
untuk membedakan jawaban siswa yang menjawab karena menerka, siswa yang
kurang pengetahuannya, siswa yang miskonsepsi, siswa yang benar-benar
mengerti konsep. Jika derajat kapastiannya rendah (skala CRI 0 – 2) ini
menunjukkan bahwa penentuan jawaban lebih signifikan dengan kira-kira baik
jawaban itu benar atau salah, yang pasti disebabkan karena kekurangan
pengetahuan siswa. Jika CRInya tinggi (3 – 5) responden ini menunjukkan
kepercayaan yang tinggi pada hukum dan metode yang digunakan untuk sampai
pada jawaban, kalau jawaban itu salah, ini menunjukkan kesalahan menerapkan
pengetahuannya dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Kesalahan
menerapkan metode atau hukum sehubungan dengan pertanyaan yang diberikan
ini menunjukkan indikasi adanya miskonsepsi. Pada CRI ini siswa diminta untuk
memberikan derajat kepastian mereka dalam menyeleksi dan memanfaatkan

25

pengetahuan, konsep, atau hukum untuk menjawab suatu item soal. Peneliti
memilih tes esai karena ingin memberikan kebebasan dalam menjawab sehingga
siswa dapat mengungkapkan konsep yang mereka punyai. Tes tertulis ini dibuat
sendiri oleh peneliti.
b. Wawancara
Berdasarkan data yang diperoleh dari tes tertulis, kita dapat menduga adanya
miskonsepsi yang dialami partisipan dan mengetahui pemahaman siswa tentang
kalor. Wawancara dilakukan untuk mengungkap pemahaman dan miskonsepsi
siswa secara lebih mendalam setelah melihat hasil tes tertulis. Wawancara
dilakukan pada partisipan yang memiliki tingkat pemahaman tinggi, sedang dan
sangat rendah. Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada
responden. Data yang diperoleh dari wawancara digunakan untuk mendukung
data yang telah diperoleh dengan tes essai. Wawancara yang akan dilakukan
bersifat terpimpin berarti pertanyaan sudah dipersiapkan dan urutannya pun secara
garis besar telah dipersiapkan lebih dahulu sehingga peneliti dapat secara
sistematis bertanya dan mengorek pemikiran siswa. Hal ini dilakukan untuk
menghindari kemacetan saat wawancara dilakukan. Hasil wawancara akan
direkam menggunakan tape recorder.

2.5 Instrumen Penelitian
Intrumen yang akan dipakai dalam penelitian ini berupa soal-soal esai
tentang kalor yang dibuat sendiri oleh peneliti dan disertai dengan CRI. Namun
CRI yang digunakan hanya mengandalkan kejujuran siswa, bisa saja skala CRI
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yang dituliskan oleh siswa tidak sesuai dengan kenyataan. Adapun kisi-kisi soal
esai yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :
Tabel 1. Kisi-kisi soal esai
No

Soal

Konsep

1

1a,1b,1c,1d,3a

Kesetimbangan termal

2

2a,2b,2c,2d,2e,2f Energi panas

3

3b,3e,3f

Qlepas=Qterima

4

2g,3c

Melepaskan kalor

5

2h,3d

Menerima kalor

Untuk mengetahui siswa dalam menjawab setiap soal menggunakan konsep /
pengetahuan yang mereka punyai atau hanya menerka saja maka untuk setiap item
soal siswa diminta untuk mengisi skala CRI dengan ketentuan sebagai berikut :
Tabel 2. Keyakinan jawaban siswa berdasarkan CRI
Skala

Keyakinan siswa

0

Jawaban sepenuhnya menerka

1

Jawaban menerka dengan
mempertimbangkan pengetahuan yang
Kekurangan pengetahuan

dimiliki
2

Jawaban dengan menggunakan pengetahuan
dan pikiran tetapi tidak yakin akan kebenaran
jawaban

3

Jawaban dengan menggunakan pengetahuan
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dan pikiran dan yakin akan kebenaran
jawabannya
4

Jawaban dengan menggunakan pengetahuan
dan pikiran dan sangat yakin akan kebenaran

Memiliki pengetahuan

jawabannya
5

Jawaban dengan menggunakan pengetahuan
dan pikiran dan sangat yakin sekali akan
kebenaran jawabannya.

Untuk mengetahui siswa yang memiliki pemahaman benar, siswa yang
mengalami kurang pemahaman dan siswa yang mengalami miskonsepsi
digunakan ketentuan sebagai berikut :
Tabel 3. Kriteria pengelompokkan siswa berdasarkan CRI
Jawaban siswa

Skala CRI rendah (≤2,5)

Skala CRI tinggi (> 2,5)

Benar

Kurang pemahaman

Pemahaman benar

Salah

Kurang pemahaman

Miskonsepsi

2.6 Validitas intrumen dan Reliabilitas instrument
a. Validitas instrumen
Validitas mengukur atau menentukan apakah test yang dibuat sungguh
mengukur apa yang mau diukur, yaitu apakah sesuai dengan tujuan (valid untuk)
khususnya pemahaman siswa tentang kalor. Validitas menunjukkan pada
kesesuian, penuh arti, bergunanya kesimpulan yang dibuat peneliti berdasarkan
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data yang dikumpulkan. Untuk menjamin instrumen penelitian valid dilakukan
validasi. Validasi instrumen dilakukan dengan cara dua cara yaitu uji coba
instrumen dan konsultasi dengan guru dan dosen pembimbing. Validasi instrumen
penelitian juga dilakukan dengan cara mengkonsultasikan dengan dosen
pembimbing dan guru bidang studi fisika.
b. Reliabilitas instrumen
Reliabilitas menunjuk pada level konsistensi internal alat ukur sepanjang
waktu atau konsistensi skor yang diperoleh untuk tiap individu. Reliabilitas
instrumen yang digunakan akan diketahui setelah digunakan untuk melakukan
penelitian. Intrumen dapat dikatakan reliabel bila mampu membantu menunjukan
hasil yang diinginkan oleh peneliti. Instrumen akan diujikan pada suatu kelas
terlebih dulu, baru digunakan untuk mencari data penelitian. Instrumen yang
tidak reliabel, tidak akan valid.

2.7 Metode Analisis Data
a. Analisis tes tertulis
Setelah data terkumpul dari siswa yang telah mengerjakan soal esai. Maka
hasil tes / data tersebut akan diperiksa dan dilihat langkah-langkah yang dipakai
siswa dalam menyelesaikan soal dan diberi skor. Dari data dilihat juga konsep
siswa dan salah konsepsi yang terjadi. Untuk setiap nomor / item soal memiliki
skor yang berbeda. Ketentuan pemberian skor setiap nomor soal pada soal sebagai
berikut : untuk nomor 1a,1c,1d,2a,2b,2d,2e,2g,2h,3a,3c,3d bila jawaban siswa
benar akan diberi skor maksimal 1. Untuk nomor 1b,2c,2f,3b,3e,3f bila jawaban
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siswa benar akan diberi skor maksimal 2. Sedangkan bila siswa tidak memberikan
jawaban akan diberi skor 0. Persentase skor yang diperoleh siswa akan
menunjukkan tingkat pemahaman siswa.
Untuk menentukan jawaban benar dan salah dari soal esai beralasan bukan
hanya berdasarkan skor yang diperolah siswa, tetapi juga berdasarkan tabel 4.
Tabel 4. Menentukan jawaban benar dan salah untuk soal dengan disertai alasan
sebagai berikut :
Skor yang diperoleh siswa

Alasan

Jawaban

Skor maksimal jawaban soal

Benar

Benar

75% Skor maksimal jawaban soal

Benar

Benar

50% Skor maksimal jawaban soal

Benar

Benar

25% Skor maksimal jawaban soal

Benar

Benar

0

Benar

Salah

Skor maksimal jawaban soal

Salah

Salah

75% Skor maksimal jawaban soal

Salah

Salah

50% Skor maksimal jawaban soal

Salah

Salah

25% Skor maksimal jawaban soal

Salah

Salah

0

Salah

Salah
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Adapun interval skor yang dipakai untuk menentukan kualifikasi pemahaman
siswa sebagai berikut :
Tabel 5. Intervel Skor Kualifikasi Pemahaman Siswa
Interval skor (%)

Kualifikasi pemahaman siswa

87 - 100

Sangat baik

71 - 86

Baik

56 - 70

Cukup

31 – 55

Kurang

≤ 30

Sangat kurang

Persentase skor (X %) =

jumlah skor yang diperoleh siswa
skor maksimal

x100%

Dari data tes tertulis diharapkan akan menunjukkan pemahaman siswa
tentang azas Black. Setelah mengetahui pemahaman siswa maka dari skala CRI
yang diisikan oleh siswa pada lembar jawab akan digunakan untuk melihat apakah
siswa mengalami miskonsepsi atau kurang pemahaman saja maupun pemahaman
benar pada tiap konsep yang ada dan berapa banyaknya siswa yang mengalami hal
tersebut.
b. Analisis Hasil Wawancara
Untuk mengetahui pemahaman dan untuk membuktikan adanya miskonsepsi
yang dialami oleh siswa dalam memahami kalor secara lebih mendalam akan
dilakukan wawancara. Sehingga wawancara dilakukan pada partisipan yang
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memiliki pemahaman tinggi, sedang dan rendah. Partisipan yang memiliki
pemahaman yang tinggi adalah partisipan yang memiliki nilai akhir tinggi
berdasarkan hasil analisis tes tertulis, Partisipan yang memiliki pemahaman yang
sedang adalah partisipan yang memiliki nilai akhir rata-rata antara tinggi dan
rendah berdasarkan hasil analisis tes tertulis, rendah adalah

partisipan yang

memiliki nilai akhir rendah berdasarkan hasil analisis tes tertulis.
Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada partisipan.
Masing-masing partisipan diwawancarai secara individu dalam waktu yang
berbeda. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti merancang pertanyaanpertanyaan yang akan digunakan dalam wawancara. Wawancara dilaksanakan
pada jam pelajaran Fisika yang ada dalam sekolah tersebut. Dalam kegiatan
wawancara antara peneliti dan partisipan direkam dengan menggunakan perekam
supaya tidak kehilangan data-data yang diperlukan. Data hasil rekaman kemudian
didengarkan dan dicatat pada kertas. Hasil wawancara tersebut kemudian
dianalisis untuk mengungkap pemahaman dan untuk membuktikan adanya
miskonsepsi yang dialami oleh partisipan.
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BAB III
DATA, ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April - Mei 2008 dikelas XI IPA.
Dalam penelitian ini, peneliti memberikan tes esai pada siswa untuk mengetahui
pemahaman dan miskonsepsi mereka tentang kalor. Dari data tes tertulis yang
diperoleh, peneliti merancang pertanyaan-pertanyaan untuk kegiatan wawancara.
Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan selama penelitian.
Memberikan soal tes tertulis : 15 April 2008
Wawancara

: 21-30 April 2008

3.2 Subyek Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SMU Stella Duce Bantul kelas XI IPA sebanyak 15
siswa terdiri dari 10 siswi perempuan dan 5 siswa laki-laki.

3.3 Data Penelitian dan Pembahasan
3.3.1 Pemahaman tentang Kalor dari data tes tertulis dan wawancara
Hasil tes tertulis untuk setiap siswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 6. Skor, Persentase Skor, dan Kualifikasi Pemahaman Siswa dari data.
No siswa

Skor

Persentase Skor

Kualifikasi Pemahaman Siswa

1

5

20.8

Sangat Kurang

2

3

12.5

Sangat Kurang

33

3

9

37.5

Kurang

4

9

37.5

Kurang

5

8

33.3

Kurang

6

6

25

Sangat Kurang

7

7

29.2

Sangat Kurang

8

5

20.8

Sangat Kurang

9

3

12.5

Sangat Kurang

10

5

20.8

Sangat Kurang

11

6

25

Sangat Kurang

12

5

20.8

Sangat Kurang

13

7

29.2

Sangat Kurang

14

7

29.2

Sangat Kurang

15

3

12.5

Sangat Kurang

Ket : Persentase skor =

skor siswa
skor maksimal

x100%

Skor maksimal yang dapat diperoleh siswa pada soal pretes adalah 24
Tabel 7 Persentase Skor Tertinggi, Persentase Skor Terendah, dan Rata-rata
Persentase Skor dari data
Persentase Skor

Data Pretes

Tertinggi

37.5

Terendah

12.5

Rata-rata

24.44

34

Tebel 8 Intervel Skor Kualifikasi Pemahaman Siswa
Interval skor (%)

Kualifikasi pemahaman siswa

Jumlah siswa

87 - 100

Sangat baik

0

71 - 86

Baik

0

56 - 70

Cukup

0

31 – 55

Kurang

3

≤ 30

Sangat kurang
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Semua siswa yang terlibat dalam penelitian ini telah diajarkan tetang kalor
oleh guru bidang studi fisika di SMP. Pengambilan data penelitian diikuti 15
siswa yang ada di SMA Stella Duce Bantul Kelas XI IPA. Partisipan diberi waktu
60 menit untuk mengerjakan soal-soal tes dan dapat mengerjakan semua soal
dalam waktu yang tersedia.
Dari tes tertulis dapat diketahui tingkat pemahaman partisipan mengenai
kalor. Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa persentase skor tertinggi siswa adalah 37.5,
persentase skor terendah 12.5 dan rata-rata persentase skor siswa adalah 24.44.
Berdasarkan tabel 8 interval skor pemahaman siswa terlihat bahwa 12 siswa
kualifikasi pemahamannya sangat kurang atau 80% dari keseluruhan siswa dan 3
siswa kualifikasi pemahamannya kurang atau 20% dari keseluruhan siswa. Masih
berdasarkan tebel 8 interval skor permahaman siswa terlihat bahwa tidak ada satu
siswa yang kulifikasinya sangat baik, baik maupun cukup. Secara keseluruhan
Kualifikasi pemahaman siswa dapat dikatakan masih kurang.
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Pemahaman siswa tentang konsep kesetimbangan termal dilihat dari hasil
tes tertulis sebagai berikut :
Pada soal nomer 1a berhubungan dengan kesetimbangan termal. Soal ini
meminta partisipan apakah gelas yang berisi air keduanya mempunyai suhu yang
sama. Dari 15 siswa, 8 siswa mempunyai pemahaman benar bahwa apabila sistem
dalam keadaan setimbang termal (suhu sama) maka suhu gelas yang berisi air
sama. 7 partisipan mempunyai pemahaman salah bahwa suhu gelas dan suhu air
berbeda. Berdasarkan persentase jawaban yang benar yaitu 53,3% dan persentase
jawaban yang salah 46.6% maka dapat disimpulkan pemahaman siswa cukup
baik.
Pada soal nomer 1b yang masih berhubungan dengan soal nomer 1a, soal ini
menanyakan apakah di dalam gelas yang berisi air tersebut terdapat atau tidak
terdapat kalor. Dari 15 siswa, semua siswa menjawab salah. Pemahaman siswa
adalah semua benda mempunyai kalor baik benda tersebut mempunyai suhu yang
sama atau benda tersebut mempunyai suhu berbeda. Kalor adalah energi panas
yang mengalir bila ada perbedaan suhu, bila suhu sama maka sistem sudah
mencapai kesetimbangan termal dan tidak ada lagi aliran kalor. Berdasarkan
persentase jawaban yang benar yaitu 0% dan persentase jawaban yang salah yaitu
100% maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa kurang.
Pada soal nomer 1c yang masih berhubungan dengan soal diatas. Soal ini
menanyakan apakah banyaknya kalor dapat ditentukan atau dihitung. Dari 15
siswa, semua siswa menjawab salah. Pada soal di atas diketahui bahwa gelas yang
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berisi air tidak terdapat jadi kalor tersebut tidak dapat ditentukan atau dihitung
karena sistem dalam keadaan setimbang termal. Berdasarkan persentase jawaban
yang benar yaitu 0% dan persentase jawaban yang salah yaitu 100% maka dapat
disimpulkan bahwa pemahaman siswa kurang.
Pada soal 1.d yang masih berhubungan dengan soal diatas, soal ini
menanyakan bagaimana cara menentukan atau menghitung banyaknya kalor di
dalam gelas tersebut. Dari 15 siswa semua siswa menjawab salah. pemahaman
anak di dalam gelas tersebut terdapat kalor dan kalor dan kalor tersebut dapat
dihitung dengan rumus Q= m. c. ∆t. Berdasarkan persentase jawaban yang benar
yaitu 0% dan persentase jawaban yang salah yaitu 100% maka dapat disimpulkan
bahwa pemahaman siswa kurang.

Pemahaman siswa tentang konsep kesetimbangan termal dilihat dari hasil
wawancara adalah sebagai berikut:
 Partisipan 1 :
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:

segelas kopi panas yang tidak bereaksi dengan lingkungannya, apakah terdapat kalor?
ada
tandanya apa?
airnya panas mbak
apakah setiap suhu yang tinggi atau air yang panas terdapat kalor ?
ya
apa yang dimaksud dengan kalor?
kalor adalah zat panas
zat panas bagaimana?
ya yang mempunyai suhu panas
berarti benda yang mempunyai suhu rendah tidak mempunyai kalor?
ya punya mbak
trus bagaimana maksudnya?
gimana ya mbak (tidak bisa menjawab)

Dari hasil wawancara dengan partisipan 1 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman partisipan pada konsep kesetimbangan termal kurang baik. Partisipan
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ini dapat dikatakan mengalami miskonsepsi pada konsep ini. Dari wawancara
dengan partisipan juga terlihat bahwa partisipan ini masih mengalami
kebingungan tentang konsep kesetimbangan termal, dan hubungan antara konsep
yang satu dengan konsep yang lain.
Dari hasil wawancara dengan

partisipan 1 juga dapat mengungkap

pemahaman siswa pada konsep kesetimbangan termal bahwa pada segelas kopi
panas yang tidak bereaksi dengan lingkungan, didalam segelas kopi tersebut
terdapat kalor. Adanya kalor ditandai dengan air panas. Kalor didefinisikan
sebagai zat panas / suhu panas. Benda yang mempunyai suhu tinggi pasti terdapat
kalor.
 Partisipan 2 :
P: segelas kopi panas yang tidak bereaksi dengan lingkungannya, apakah terdapat kalor?
S: terdapat
P: tandanya?
S: karena kopinya panas
P: mengapa?
S: kalor kan panas
P: mengapa?
S: karena dalam kalor punya suatu energi yang bisa menghasilkan panas
P: pengertian kalor tu apa?
S: kalor adalah energi yang bisa menghasilkan panas
P: tandanya apa kok bisa menghasilkan panas?
S: ada perubahan suhu
P: berarti bila tidak ada perubahan suhu maka tidak terdapat kalor?
S: ya
P: mengapa?
S: ya karena dari suhu dingin trus panas kan ada perubahan suhu maka ada kalor
P: dilihat dari kopi panas tadi kata kamu ada kalor, maka perubahan suhunya
bagaimana?
S: perubahan suhunya justru di gelas, gelas sebelum diberi kopi masih dingin setelah
diberi kopi ia akan ikut panas.
P: mengapa justru dari gelasnya?
S: gelasnya dari dingin trus panas tapi kalau kopi kan tetap panas
P: apakah kalor tersebut mengalir?
S: ya jelas mbak
P: bagaimana aliran kalor tersebut?
S: dari gelas ke kopi
P: mengapa
S: karena mengalir dari rendah ke tinggi
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Dari hasil wawancara dengan partisipan 2 dapat disimpulkan bahwa
partisipan ini tidak dapat mengerti maksud soal yang diajukan oleh peneliti. Hal
ini terlihat bahwa sistem yang ditinjau oleh siswa adalah air kopi panas yang
dituang dalam gelas bukan air kopi dalam gelas yang tidak bereaksi dengan
lingkungan. Pemahaman partisipan ini pada konsep kesetimbangan termal kurang
baik.
Dari hasil wawancara dengan

partisipan 2 juga dapat mengungkap

pemahaman siswa pada konsep kesetimbangan termal bahwa ketika air kopi panas
tersebut terdapat kalor karena air kopi panas. Kalor didefiniskan sebagai energi
yang bisa menghasilkan panas, adanya kalor ditandai adanya perubahan suhu. Hal
ini dikarenakan benda dari suhu dingin menjadi panas. Kalor mengalir dari dari
suhu rendah ke suhu tinggi yaitu dari gelas ke kopi. Dalam hal ini gelas yang
dingin menjadi panas dan air kopi tetap panas.
 Partisipan 3:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:

segelas kopi panas yang tidak bereaksi dengan lingkungannya, apakah terdapat kalor?
terdapat
mengapa?
karena setiap jenis zat mempunyai kalor
setiap zat tanpa terkecuali?
ya engak semuanya
trus tandanya zat tersebut mempunyai kalor apa?
memiliki suhu
semua jenis zat yang mempunyai suhu terdapat kalor?
ya
apakah kalor itu suhu benda ?
ya
mengapa?
karena benda yang mempunyai suhu punya kalor
apa pengertian dari kalor?
suhu suatu zat
berarti jika zat tersebut tidak memiliki suhu maka tidak terdapat kalor
ya
mengapa?
karena kalor terdapat di zat-zat tertentu saja
zat-zat tertentu apa maksudnya?
zat yang bisa berubah bentuk , suhu dan volum
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P: contohnya
S: es itu berubah bentuk dari padat ke cair, berubah volum yang tadi besar jadi kecil,
berubah suhu dilihat dari derajat suhunya berubah dari tinggi ke rendah

Dari hasil wawancara dengan partisipan 3 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman partisipan pada konsep kesetimbangan termal kurang baik. Partisipan
ini dapat dikatakan mengalami miskonsepsi pada konsep ini. Dari hasil
wawancara dengan siswa tentang konsep kesetimbangan termal, terlihat bahwa
partisipan masih kesulitan dalam mendefinisikan pengertian kalor dan belum bisa
menghubungkan konsep kalor dengan kesetimbang termal.
Dari hasil wawancara dengan partisipan 3 juga dapat mengungkap
pemahaman siswa pada konsep kesetimbangan termal bahwa pada segelas kopi
panas yang tidak bereaksi dengan lingkungan, didalam segelas kopi tersebut
terdapat kalor. Setiap zat yang memiliki suhu juga mempunyai kalor. Definisi
kalor adalah suhu suatu zat. Kalor terdapat pada zat yang bisa berubah bentuk,
suhu dan volum.
 Partisipan 4:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:

segelas kopi panas yang tidak bereaksi dengan lingkungannya, apakah terdapat kalor?
terdapat
mengapa
terjadi perpindahan suhu
dari
suhu tinggi ke suhu rendah
di kopi panas tersebut bagaimana
dari sistem ke lingkungan, sistem itu kopi panas
kan tidak bereaksi dengan lingkungan trus gimana
dari kopi panas ke gelas
berarti suhu kopi panas lebih tinggi daripada suhu gelas
ya
jadi menurut kamu kalor itu apa?
panas
mengapa?
itu yang saya inget mbak
menurut kamu apakah kalor itu suhu suatu benda?
bukan tapi suhu itu mempengaruhi kalor
maksudnya
semakin tinggi suhunya menghasilkan kalor lebih besar
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P:
S:
P:
S:
P:
S:

contohnya
ya itu tadi kopi panas, kopi panas kan suhunya tinggi berarti kalornya juga tinggi
kalau suhunya rendah kalornya kecil
ya
berarti kalor tergantung suhu
ya

Dari hasil wawancara dengan partisipan 4 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman siswa pada konsep kesetimbangan termal kurang baik. Partisipan ini
dapat dikatakan mengalami miskonsepsi pada konsep ini. Dari hasil wawancara
dengan partisipan tentang konsep kesetimbangan termal, terlihat bahwa partisipan
masih kesulitan dalam mendefinisikan pengertian kalor dan belum bisa
menghubungkan konsep kalor dengan kesetimbangan termal. Pemahaman
partisipan masih sebatas hafalan rumus dan belum bisa menerapkan konsepnya,
contohnya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
Dari hasil wawancara dengan partisipan 4 juga dapat mengungkap
pemahaman partisipan pada konsep kesetimbangan termal bahwa pada segelas
kopi panas yang tidak bereaksi dengan lingkungan, didalam segelas kopi tersebut
terdapat kalor. Suhu gelas dan kopi berbeda sehingga menyebabkan perpindahan
suhu dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Definisi kalor adalah panas.
Suhu mempengaruhi kalor, semakin tinggi suhunya semakin besar kalor.
 Partisipan 5:
P: segelas kopi panas yang tidak bereaksi dengan lingkungannya, apakah terdapat kalor?
S: terdapat
P: mengapa
S: kopi jelas ada suhu dan suhu ciri dari kalor
P: kalor itu apa?
S: suhu yang ada pada suatu lingkungan meskipun lingkungan sekitar tidak
mempengaruhi dan setiap tempat pasti ada suhunya meskipun negatif itu kalor
P: apakah kalor itu suhu benda
S: ya
P: setiap benda yang mempunyai suhu terdapat kalor
S: ya
P: kalor sama dengan panas dinginnya suatu benda
S: iya
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Dari hasil wawancara dengan partisipan 5 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman siswa pada konsep kesetimbangan termal kurang baik. Partisipan ini
dapat dikatakan mengalami miskonsepsi pada konsep ini. Dari hasil wawancara
dengan partisipan tentang konsep kesetimbangan termal, terlihat bahwa partisipan
belum bisa mendefinisikan pengertian kalor dan belum bisa menghubungkan
konsep kalor dengan kesetimbangan termal.
Dari hasil wawancara dengan partisipan 5 juga dapat mengungkap
pemahaman partisipan pada konsep kesetimbangan termal bahwa pada segelas
kopi panas yang tidak bereaksi dengan lingkungan, didalam segelas kopi tersebut
terdapat kalor. Setiap benda yang mempunyai suhu terdapat kalor karena suhu
merupakan ciri adanya kalor. Definisi kalor adalah suhu yang ada pada suatu
lingkungan meskipun lingkungan sekitar tidak mempengaruhi dan setiap tempat
pasti ada suhunya meskipun negative itu kalor. Atau dengan kata lain kalor adalah
suhu suatu benda.
 Partisipan 6:
P: segelas kopi panas yang tidak bereaksi dengan lingkungannya, apakah terdapat
kalor?
S: terdapat
P: mengapa
S: karena gelas menyerap panas dari air
P: bagaimana suhu keduanya
S: suhu air lebih besar daripada suhu gelas tapi bila air sudah masuk ke gelas maka
gelas lebih panas daripada air
P: mengapa
S: karena kalor mengalir dari air ke gelas
P: kalor itu apa?
S: perpindahan dari suhu tinggi ke suhu rendah

Dari hasil wawancara dengan partisipan 6 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman siswa pada konsep kesetimbangan termal kurang baik. Partisipan ini
dapat dikatakan mengalami miskonsepsi pada konsep ini. Dari hasil wawancara
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dengan partisipan tentang konsep kesetimbangan termal, terlihat bahwa partisipan
belum bisa mendefinisikan pengertian kalor dengan baik dan belum bisa
menghubungkan konsep kalor dengan kesetimbangan termal. Pemahaman
partisipan masih sebatas hafalan dan belum bisa memahami konsep, ini terlihat
dari hasil wawancara diatas.
Dari hasil wawancara dengan

partisipan 6 juga dapat mengungkap

pemahaman partisipan pada konsep kesetimbangan termal bahwa pada segelas
kopi panas yang tidak bereaksi dengan lingkungan, didalam segelas kopi tersebut
terdapat kalor. Suhu air lebih tinggi daripada suhu gelas karenanya kalor mengalir
dari air ke gelas sehingga menyebabkan gelas menyerap panas dari air. Tetapi
setelah air sudah beberapa lama dimasukkan maka suhu gelas lebih tinggi
daripada suhu air. Pengertian kalor adalah perpindahan dari suhu tinggi ke suhu
yang lebih rendah.

Pemahaman tentang konsep benda melepas kalor dilihat dari hasil tes
tertulis sebagai berikut :
Berdasarkan hasil soal tes tertulis nomer 2g dengan pertanyaan apa yang
terjadi dengan suhu air. Dari beberapa jawaban siswa terlihat pemahaman siswa
yang salah adalah suhu air akan meningkat karena mendapat tambahan kalor dari
es waktu mengalami perubahan wujud atau karena Q = m. c. ∆t, suhu air lebih
banyak memiliki kalor karena suhu air lebih besar dari suhu es. Dari sini terlihat
bahwa siswa belum memahami bahwa ketika es yang bersuhu -50C dimasukkan
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ke dalam wadah yang berisi air bersuhu 320C maka suhu air akan turun karena air
melepaskan kalor.
Pemahaman siswa yang lain adalah siswa memahami bahwa suhu air akan
turun karena air dan es berusaha mencapai kesetimbangan termal. Suhu air lebih
tinggi daripada suhu es, maka suhu air akan turun agar menjadi sama dengan suhu
es dengan melepaskan kalor. Dari sini terlihat siswa memahami tentang konsep
melepas kalor. Berdasarkan persentase jawaban yang benar yaitu 70% dan
persentase jawaban yang salah 30% maka dapat disimpulkan pemahaman siswa
cukup baik.
Berdasarkan hasil soal tes tertulis nomer 3c dengan pertanyaan manakah
benda yang melepaskan kalor, dari beberapa jawaban siswa yang salah adalah
yang melepaskan kalor air karena air adalah suatu zat yang cenderung melepaskan
kalor, ada juga yang berpendapat yang melepaskan kalor adalah air karena suhu
air lebih besar. Untuk mencapai titik keseimbangan, suhu besi yang lebih tinggi
dari suhu air akan turun dengan melepaskan kalor yang akan diterima oleh air
sehingga suhu air akan naik dan mencapai titik seimbang. Dari sini terlihat bahwa
siswa belum memahami konsep melepaskan kalor dan belum bisa membedakan
manakah benda yang melepaskan kalor. Suhu rendah cenderung melepaskan kalor
dibanding suhu lebih tinggi.
Pemahaman siswa yang lain adalah besi melepaskan kalor untuk mencapai
kesetimbangan termal dengan sistem sehingga suhu besi yang lebih tinggi harus
diturunkan agar setimbang. Ada juga yang mempunyai pemahaman besi
melepaskan kalor karena suhu besi lebih tinggi daripada suhu air. Dari sini terlihat
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siswa sudah memahami tentang konsep melepas kalor dengan baik dan
berdasarkan persentase jawaban yang benar yaitu 80% dan persentase jawaban
yang salah 20% maka dapat disimpulkan pemahaman siswa baik.

Pemahaman tentang konsep benda melepas kalor dilihat dari hasil
wawancara sebagai berikut :
 Partisipan 1
P: tanda benda yang melepaskan kalor apa?
S: suhunya turun mbak
P: Kapan benda berhenti melepaskan kalor?
S: saat suhunya normal
P: apa itu suhu normal?
S: suhu awal benda
P: misal suhu benda 250C titik keseimbangannya 400C, maksudnya suhu awal benda
menurutmu yang mana?
S: yang 250C
P: kenapa pada saat suhu awal benda?
S: karena bila sudah kembali ke suhu awal maka benda tidak menerima maupun
melepaskan kalor
P: bila air teh dan es yang mempunyai massa berbeda dicampurkan, benda manakah
yang melepaskan kalor dan menerima kalor (wadah diabaikan)
S: yang menerima air teh dan yang melepaskan es

Dari hasil wawancara dengan partisipan 1 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman partisipan pada konsep benda melepas kalor kurang baik. Partisipan
ini dapat dikatakan mengalami miskonsepsi pada konsep ini. Dari hasil
wawancara dengan siswa tentang konsep benda melepas kalor, terlihat bahwa
pemahaman partisipan hanya sebatas hafalan karena ketika dihadapkan pada
persoalan fisika partisipan tidak bisa menerapkan konsep dengan baik. Partisipan
juga belum bisa membedakan manakah benda yang melepas atau menerima kalor.
Dari hasil wawancara dengan partisipan 1 juga dapat mengungkap
pemahaman partisipan pada konsep benda melepas kalor bahwa benda melepas
kalor maka suhu benda turun. Benda berhenti melepas kalor jika suhu benda
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normal. Suhu normal sama dengan suhu awal benda. Benda mencapai
kesetimbangan termal bila suhu benda sudah kembali pada suhu awal. Bila es dan
air teh dicampurkan maka yang melepaskan kalor adalah es karena suhu es turun
dan ketika suhunya kembali ke suhu awal benda maka benda berhenti melepaskan
kalor.
 Partisipan 2
P: tanda benda melepaskan kalor?
S: suhunya turun
P: kapan benda berhenti melepaskan kalor?
S: setelah seimbang
P: maksudnya seimbang?
S: suhunya sama
P: mengapa?
S: karena suhu selalu berusaha mencapai keseimbangan
P: bila air teh dan es dicampurkan, benda manakah yang melepaskan kalor dan
menerima kalor (wadah diabaikan)
S: yang melepaskan air teh, yang menerima es
P: mengapa?
S: karena air teh akan lebih dingin dan es akan mencair
P: bagaimana suhu air teh?
S: suhunya turun

Dari hasil wawancara dengan partisipan 2 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman partisipan pada konsep benda melepas kalor baik. Partisipan dapat
memahami dan dapat menerapkan pemahamannya pada persoalan fisika yang ada.
Dari hasil wawancara dengan partisipan 2 juga dapat mengungkap
pemahaman partisipan pada konsep benda melepas kalor bahwa benda melepas
kalor maka suhunya turun. Benda berhenti melepaskan kalor apabila suhunya
sama atau sudah setimbang termal karena suhu selalu berusaha mencapai
kesetimbangan. Bila air teh dan es dicampurkan maka benda yang melepaskan
kalor adalah air teh karena suhu air teh lebih tinggi daripada suhu es dan untuk
mencapai kesetimbangan termal maka suhu air teh turun dengan melepaskan
kalor.
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 Partisipan 3
P: tanda benda melepas kalor?
S: bingung (tidak bisa menjawab)
P: bila air teh dan es dicampurkan, benda manakah yang melepaskan kalor dan
menerima kalor (wadah diabaikan)
S: yang melepas es dan yang menerima air teh
P: tanda benda melepas kalor
S: kalor atau suhunya berubah
P: berubah bagaimana
S: suhu es terpengaruh oleh air teh
P: suhu esnya terpengaruh bagaimana
S: terpengaruh naik
P: kapan benda dikatakan berhenti melepas kalor
S: saat sudah tidak ada reaksi lagi, misalnya es sudah menjadi air semua

Dari hasil wawancara dengan partisipan 3 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman partisipan pada konsep benda melepas kalor kurang baik. Partisipan
ini dapat dikatakan mengalami miskonsepsi pada konsep ini. Dari hasil
wawancara dengan partisipan tentang konsep benda melepas kalor, terlihat bahwa
partisipan tidak mempunyai pemahaman yang benar dan masih mengalami
kebingungan tentang konsep benda melepas kalor sehingga ketika dihadapkan
pada persoalan fisika partisipan tidak bisa menerapkan konsep dan menjawab
dengan baik. Partisipan juga belum bisa membedakan manakah benda yang
melepas atau menerima kalor.
Dari hasil wawancara dengan partisipan 3 juga dapat mengungkap
pemahaman partisipan pada konsep benda melepas kalor, partisipan 3 ini tidak
mengetahui tanda benda yang melepaskan kalor. Tetapi pada saat diberikan kasus
yaitu es yang dicampurkan dengan air teh maka benda yang melapaskan kalor
adalah es sedangkan benda yang menerima kalor adalah air teh. Benda
melepaskan kalor pada saat suhu benda berubah. Dua benda yang saling
berinteraksi akan mencapai kesetimbangan termal pada saat tidak ada reaksi lagi
(es sudah menjadi air semua).
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 Partisipan 4
P: tanda benda melepas kalor
S: Qnya negatif
P: mengapa
S: karena kurang dari nol
P: apanya yang kurang dari nol
S: suhunya
P: benda harus mempunyai suhu kurang dari nol baru dapat dikatakan benda tersebut
melepas kalor?
S: iya mbak karena Q melepas kalor kan negatif
P: kapan benda berhenti melepas kalor?
S: ya saat suhunya kurang dari nol juga
P: misalnya benda mempunyai suhu 500C sedangkan titik keseimbangan 250C kapan
benda tersebut dikatakan berhenti melepas kalor?
S: ya saat suhu benda dibawah nol
P: suhu benda bagaimana
S: tadi kan sudah saya bilang melepas itu Q nya negatif maka suhu benda juga harus
negatiif karena kalor mempengaruhi suhu
P: berhentinya bukan pada saat titik keseimbangan
S: bukan, berhenti melepas kalor harus dibawah nol
P: air teh dan es dicampur manakah benda yang melepas kalor dan manakah benda
yang menerima kalor (wadah diabaikan)
S: es nya suhunya berapa mbak
P: misal air teh suhunya 300C dan es -50C
S: ya yang melepas es dan yang menerima air teh
P: mengapa
S: karena es Qnya negatif sedangkan air teh Qnya positif, besar nilai Q dipengaruhi
suhu
P: kita bisa melihat benda tersebut melepas kalor atau menerima kalor dilihat dari
suhunya saja
S: iya kan Qnya positif menerima kalor sedang Qnya negatif melepas kalor

Dari hasil wawancara dengan partisipan 1 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman partisipan pada konsep benda melepas kalor kurang baik. Partisipan
ini dapat dikatakan mengalami miskonsepsi pada konsep ini. Dari hasil
wawancara dengan partisipan tentang konsep benda melepas kalor, terlihat bahwa
pemahaman partisipan hanya sebatas hafalan karena ketika dihadapkan pada
persoalan fisika partisipan tidak bisa menerapkan konsep dengan baik. Partisipan
juga belum bisa membedakan manakah benda yang melepas atau menerima kalor.
Dari hasil wawancara dengan partisipan 4 juga dapat mengungkap
pemahaman partisipan pada konsep benda melepas kalor bahwa benda melepas
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kalor bila Q negatif. Benda melepaskan kalor maka suhu benda harus negatif.
Benda dalam keadaan setimbang termal ketika suhunya negatif. Bila air teh dan es
dicampurkan maka benda yang melepaskan kalor adalah es karena suhu es negatif
sehingga Q es juga negatif. Besar nilai Q dipengaruhi oleh suhu benda. Dapat
dikatakan pula bahwa suhu es rendah maka benda melepaskan kalor bila suhu
tinggi menerima kalor.
 Partisipan 5
P: tanda benda melepas kalor
S: kalau panas berkurang kalau dingin suhunya naik, misal es dibiarkan pada tempat
maka es meleleh nah meleleh itu melepas kalor
P: kapan benda berhenti melepaskan kalor
S: misalkan es saat es sudah benar-benar mencair tidak ada bongkahan-bongkahan
lagi
P: mengapa
S: karena suhu es yang mula-mula -100C sudah mencair jadi 100C semua kalor sudah
lepas dari suhu es menjadi suhu air dan berhenti dari perubahan wujud
P: air teh dan es dicampur manakah benda yang melepas kalor dan manakah benda
yang menerima kalor (wadah diabaikan)
S: es nya suhunya berapa mbak
P: misal air teh suhunya 300C dan es -50C
S: ya yang melepas es dan yang menerima air teh
P: mengapa
S: karena es Qnya negatif sedangkan air teh Qnya positif, besar nilai Q dipengaruhi
suhu
P: kita bisa melihat benda tersebut melepas kalor atau menerima kalor dilihat dari
suhunya saja
S: iya kan Qnya positif menerima kalor sedang Qnya negatif melepas kalor

Dari hasil wawancara dengan partisipan 5 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman partisipan pada konsep benda melepas kalor kurang baik. Partisipan
ini dapat dikatakan mengalami miskonsepsi pada konsep ini. Dari hasil
wawancara dengan partisipan tentang konsep benda melepas kalor, terlihat bahwa
partisipan tidak mempunyai pemahaman yang benar sehingga ketika dihadapkan
pada persoalan fisika partisipan tidak bisa menerapkan konsep dengan baik.
Partisipan juga belum bisa membedakan manakah benda yang melepas atau
menerima kalor.
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Dari hasil wawancara dengan partisipan 5 juga dapat mengungkap
pemahaman partisipan pada konsep benda melepas kalor bahwa benda
melepaskan kalor maka suhunya berubah, jika benda suhunya tinggi menjadi
rendah bila benda suhunya rendah menjadi tinggi. Benda berhenti melepas kalor
bila semua es sudah mencair atau sudah berubah wujud. Bila es dan air teh
dicampurkan maka benda yang melepaskan kalor adalah es karena Q es negatif.
Bila suhu benda negatif maka Q benda juga negatif karena besar nilai Q
dipengaruhi suhu. Benda yang mempunyai suhu rendah (es) melepaskan kalor dan
sedangkan benda yang mempunyai suhu tinggi (air teh) menerima kalor.
 Partisipan 6
P: tanda benda melepas kalor
S: berubah
P: berubah bagaimana
S: benda dingin menjadi panas, benda panas menjadi dingin
P: kapan benda dikatakan berhenti melepaskan kalor
S: saat kedua suhu sama
P: mengapa
S: ya karena sudah tidak bisa melepas lagi
P: air teh dan es dicampur manakah benda yang melepas kalor dan manakah benda
yang menerima kalor (wadah diabaikan)
S: es melepas dan air teh yang menerima
P: mengapa
S: yang melepas es karena es kan menyerap panas dari air teh sehingga air tehnya
menjadi dingin sedangkan yang menerima air teh karena air teh yang anget jadi dingin

Dari hasil wawancara dengan partisipan 6 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman partisipan pada konsep benda melepas kalor kurang baik. Partisipan
ini dapat dikatakan mengalami miskonsepsi pada konsep ini. Dari hasil
wawancara dengan partisipan tentang konsep benda melepas kalor, terlihat bahwa
pemahaman partisipan hanya sebatas hafalan karena ketika dihadapkan pada
persoalan fisika partisipan tidak bisa menerapkan konsep dengan baik. Partisipan
juga belum bisa membedakan manakah benda yang melepas atau menerima kalor.
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Dari hasil wawancara dengan partisipan 6 juga dapat mengungkap
pemahaman partisipan pada konsep benda melepas kalor bahwa benda melepas
kalor jika benda dingin menjadi panas, benda panas menjadi dingin. Benda
berhenti melepaskan kalor saat suhunya sama. Bila es dan air teh dicampurkan
maka benda yang melepaskan kalor adalah es karena es menyerap panas dari air
teh sehingga air tehnya menjadi dingin. Benda yang mempunyai suhu rendah (es)
melepaskan kalor dan sedangkan benda yang mempunyai suhu tinggi (air teh)
menerima kalor.

Pemahaman tentang konsep benda yang menerima kalor dilihat dari hasil tes
tertulis sebagai berikut :
Berdasarkan soal tes tertulis nomer 2h yang menanyakan apa yang terjadi
dengan suhu es, maka dari jawaban siswa dapat diketahui pemahaman siswa yang
salah adalah suhu es akan menurun dan es akan mencair. Pemahaman yang lain
adalah suhu es akan menurun karena suhu es yang -50C menjadi 00Ces dan
akhirnya akan menjadi air 00Cair. Dari sini terlihat bahwa siswa tidak memahami
konsep benda menerima kalor, suhu es akan naik untuk mencapai kesetimbangan
termal dengan air dan untuk mencapai kesetimbangan termal es harus menerima
kalor dari air. Siswa tidak memahami bila suhu es turun maka es tersebut tidak
akan mencair menjadi air tetapi suhunya akan bertambah dingin.
Pemahaman siswa yang benar adalah suhu es akan naik karena es lebih rendah
daripada air dan untuk mencapai kesetimbangan maka harus menaikkan suhu
dengan menyerap kalor dari air. Pemahaman siswa yang lain adalah suhu es akan
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naik karena suhu es lebih rendah dari suhu air. Dari sini terlihat bahwa siswa
mempunyai pemahaman yang benar dan mengerti tentang konsep benda
menerima kalor dengan baik. Berdasarkan persentase jawaban yang benar yaitu
76.6% dan persentase jawaban yang salah 23.3% maka dapat disimpulkan
pemahaman siswa tentang konsep menerima kalor baik.
Berdasarkan soal tes tertulis nomer 3d yang menanyakan manakah benda
yang menerima kalor, maka pemahaman siswa yang salah tentang benda
menerima kalor adalah air karena suhunya lebih rendah dari suhu es. Ada pula
yang mempunyai pemahaman yang menerima kalor adalah semua benda karena Q
pada campuran terakhir menunjukkan nilai yang lebih besar daripada sebelum
dicampur. Dari sini terlihat bahwa siswa belum mempunyai pemahaman yang
baik tentang konsep benda menerima kalor karena mereka tidak memperhitungkan
kalorimetrinya. Siswa juga belum bisa menentukan manakah benda yang
menerima dan yang melepas kalor. Padahal siswa mengetahui air dimasukkan
kedalam kalorimetri dan seharusnya mereka mengetahui bahwa suhu air dalam
kalorimetri tersebut sama dengan suhu kalorimetrinya sendiri. Dan untuk
mencapai kesetimbangan termal dengan besi maka air dan kalorimetri akan
menerima kalor dari besi.
Pemahaman siswa yang benar adalah yang menerima kalor air dan
kalorimetri karena suhu air dan kalorimetri lebih rendah dari suhu besi. Dari
jawaban siswa terlihat bahwa siswa memahami dan mengerti tentang konsep
benda menerima kalor. Berdasarkan persentase jawaban yang benar yaitu 6.6%
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dan persentase jawaban yang salah 93.3% maka dapat disimpulkan pemahaman
siswa tentang konsep menerima kalor kurang.

Pemahaman tentang konsep benda yang menerima kalor dilihat dari hasil
wawancara sebagai berikut:
 Partisipan 1
P: tanda benda menerima kalor apa?
S: saat suhu benda naik
P: kapan benda berhenti menerima kalor?
S: saat suhunya normal juga
P: mengapa?
S: bila sudah kembali ke suhu awal maka benda tidak menerima maupun melepaskan
kalor
P: bila air teh dan es yang mempunyai massa berbeda dicampurkan, benda manakah
yang melepaskan kalor dan menerima kalor?
S: yang menerima air teh dan yang melepaskan es

Dari hasil wawancara dengan partisipan 1 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman partisipan pada konsep benda menerima kalor kurang baik. Partisipan
ini dapat dikatakan mengalami miskonsepsi pada konsep ini. Dari hasil
wawancara dengan partisipan tentang konsep benda menerima kalor, terlihat
bahwa pemahaman partisipan hanya sebatas hafalan karena ketika dihadapkan
pada persoalan fisika partisipan tidak bisa menerapkan konsep dengan baik.
Partisipan juga belum bisa membedakan manakah benda yang melepas atau
menerima kalor.
Dari hasil wawancara dengan partisipan 1 juga dapat mengungkap
pemahaman partisipan pada konsep benda menerima kalor bahwa benda
menerima kalor jika suhu benda naik. Berhenti menerima kalor saat mencapai
suhu normal atau suhu awal benda. Bila air teh dan es dicampurkan maka benda
yang menerima kalor adalah air teh karena suhu air teh naik dan air teh berhenti
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menerima kalor bila suhunya kembali ke suhu awal benda. Benda yang
mempunyai suhu rendah (es) melepaskan kalor sedangkan benda yang
mempunyai suhu tinggi (air teh) menerima kalor.
 Partisipan 2
P: tanda benda menerima kalor?
S: suhunya naik
P: kapan benda berhenti menerima kalor?
S: suhunya sama
P: mengapa?
S: karena suhu selalu berusaha mencapai keseimbangan
P: bila air teh dan es dicampurkan, benda manakah yang melepaskan kalor dan
menerima kalor?
S: yang melepaskan air teh, yang menerima es
P: mengapa?
S: karena air teh akan lebih dingin dan es akan mencair
P: bagaimana suhu air teh?
S: suhunya turun
P: bagaimana suhu es?
S: suhunya naik

Dari hasil wawancara dengan partisipan 2 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman partisipan pada konsep benda menerima kalor baik. Partisipan dapat
memahami dan dapat menerapkan pemahamannya pada persoalan fisika yang ada.
Dari hasil wawancara dengan partisipan 2 juga dapat mengungkap
pemahaman partisipan pada konsep benda menerima kalor bahwa benda
menerima kalor maka suhunya naik. Benda berhenti menerima kalor apabila
suhunya sama atau sudah setimbang termal karena suhu selalu berusaha mencapai
kesetimbangan.
 Partisipan 3
P: bila air teh dan es dicampurkan, benda manakah yang melepaskan kalor dan
menerima kalor?
S: yang melepas es dan yang menerima air teh
P: tanda air teh menerima kalor
S: teh itu samar-samar mengikuti suhu es misalnya suhu air teh hampir sama dengan
es
P: kapan benda dikatakan berhenti menerima kalor
S: pada saat tidak ada reaksi lagi atau perubahan-perubahan
P: perubahan seperti apa
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S: teh yang tercampur es akan terserap menjadi suhu air normal
P: apa yang dimaksud dengan suhu air normal
S: misalnya teh 300C suhunya naik dan es yang -20C juga naik
P: mengapa
S: es itu perubahan dari air biasa di bekukan jadi es. Pada saat membeku suhu turun
dan kalau mau jadi suhu air normal maka naik. Jadi suhu air normal itu bener-bener air
bukan pada saat membeku atau mendidih dan bila dirasakan air biasa saja
P: apakah untuk mencapai suhu normal benda, suhu benda tersebut harus naik
S: iya
P: contohnya
S: segelas kopi panas maka suhu air normalnya ketika kopi tersebut sudah tidak panas
lagi
P: untuk mencapai suhu air normal kata kamu tadi suhunya naik, bila segelas kopi
panas tersebut suhunya naik maka semakin panas bukan, bagaimana menurutmu
S: iya tapi menurut saya suhu air normal adalah suhu pada saat air dalam keadaan
tidak panas dan tidak dingin

Dari hasil wawancara dengan partisipan 3 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman partisipan pada konsep benda menerima kalor kurang baik. Partisipan
ini dapat dikatakan mengalami miskonsepsi pada konsep ini. Dari hasil
wawancara dengan partisipan tentang konsep benda menerima kalor, terlihat
bahwa partisipan tidak mempunyai pemahaman yang benar sehingga ketika
dihadapkan pada persoalan fisika partisipan tidak bisa menerapkan konsep dengan
baik. Partisipan juga belum bisa membedakan manakah benda yang melepas atau
menerima kalor.
Dari hasil wawancara dengan partisipan 3 juga dapat mengungkap
pemahaman partisipan pada konsep benda menerima kalor bahwa bila air teh dan
es dicampurkan maka benda yang menerima kalor adalah air teh (suhu tinggi)
karena suhu air teh turun. Dua benda yang berinteraksi akan mencapai
kesetimbangan termal pada saat tidak ada perubahan lagi / tidak ada reaksi lagi.
Perubahan yang dimaksud adalah suhu benda menjadi suhu air normal. Suhu air
normal tercapai jika suhu kedua benda naik atau suhu kedua benda tidak naik lagi.
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Dengan kata lain suhu air normal dicapai pada saat suhu air tidak panas dan tidak
dingin.
 Partisipan 4
P: kapan benda dikatakan menerima kalor?
S: Qnya positif
P: mengapa
S: dari perumusan
P: kapan benda berhenti menerima kalor
S: saat mendidih
P: apakah setiap benda jika akan berhenti menerima kalor harus mendidih dulu
S: iya
P: mengapa
S: karena energinya sudah maksimal
P: Energi maksimal itu gimana
S: suatu keadaan dimana tidak terjadi penerimaan kalor, suhunya dah paling tinggi
P: air teh dan es dicampur manakah benda yang melepas kalor dan manakah benda
yang menerima kalor
S: es nya suhunya berapa mbak
P: misal air teh suhunya 300C dan es -50C
S: ya yang melepas es dan yang menerima air teh
P: mengapa
S: karena es Qnya negatif sedangkan air teh Qnya positif, besar nilai Q dipengaruhi
suhu
P: kita bisa melihat benda tersebut melepas kalor atau menerima kalor dilihat dari
suhunya saja
S: iya kan Qnya positif menerima kalor sedang Qnya negatif melepas kalor

Dari hasil wawancara dengan partisipan 4 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman partisipan pada konsep benda menerima kalor kurang baik. Partisipan
ini dapat dikatakan mengalami miskonsepsi pada konsep ini. Dari hasil
wawancara dengan partisipan tentang konsep benda menerima kalor, terlihat
bahwa pemahaman partisipan hanya sebatas hafalan karena ketika dihadapkan
pada persoalan fisika partisipan tidak bisa menerapkan konsep dengan baik.
Partisipan juga belum bisa membedakan manakah benda yang melepas atau
menerima kalor.
Dari hasil wawancara dengan partisipan 4 juga dapat mengungkap
pemahaman partisipan pada konsep benda menerima kalor bahwa benda
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menerima kalor jika Q benda positif. Dua benda yang berinteraksi akan mencapai
kesetimbangan termal pada saat mendidih karena ketika mendidih energinya
sudah maksimal. Energi maksimal adalah suatu keadaan dimana tidak terjadi
penerimaan kalor dan suhu yang paling tinggi. Besarnya kalor yang diterima atau
yang dilepaskan benda bergantung pada suhu. Bila air teh dan es dicampurkan
maka benda yang menerima kalor adalah air teh karena air teh Q positif. Setiap
benda yang mempunyai suhu tinggi (positif) maka besar Q positif sedangkan
benda yang mempunyai suhu rendah (negatif) maka besar Q negatif karena nilai Q
dipengaruhi suhu. Benda yang mempunyai suhu rendah (es) melepaskan kalor
sedangkan benda yang mempunyai suhu tinggi (air teh) menerima kalor.
 Partisipan 5
P: tanda benda menerima kalor
S: teh awalnya panas menjadi rendah
P: maksudmu suhunya turun
S: bukan turun suhu awal hanya terpengaruh saja misalnya teh 300C dan suhu es
-100C dicampur tentu suhu teh jadi turun tergantung volume es.
P: kenapa tergantung volum
S: misal teh segelas gede sedangkan esnya kecil banget meskipun suhunya sama kalau
dimasukkan ke medium teh maka tidak banyak pengaruh karena volum esnya kecil
P: suhunya sama bagaimana
S: suhu es dan tehnya walaupun sudah sama kalau volumnya kecil tidak banyak
pengaruh
P: kenapa volumnya berpengaruh
S: jika volum kedua-duanya sama pasti cepat dalam penerimaan kalor. Kalau volum
esnya lebih sedikit maka mempengaruhi pelepasan kalor. Jika mempengaruhi
pelepasan kalor maka mempengaruhi juga kapan benda akan berhenti menerima kalor
P: tanda benda berhenti menerima kalor itu tergantung volum ya
S: iya tapi bukan volum saja benda yang ditanyakan, panas atau suhunya juga
berpengaruh
P: bagaimana kesimpulanmu
S: jika suhu tinggi volumnya rendah maka pelepasaan atau penerimaan kalornya lebih
lama tapi jika suhunya rendah dan volumnya tinggi maka pelepasan kalor atau
penerimaan kalor lebih cepat
P: kapan benda dapat dikatakan berhenti menerima kalor
S: berhenti menerima kalor bukan berarti kalornya hilang. Pada saat keduanya sudah
mencampur sempurna, teh yang panas dan es yang beku jika dicampurkan es mencair
semua tak ada lagi bongkahan-bongkahan
P: mengapa
S: karena teh dan es sudah bercampur sempurna
P: menurut kamu tadi berhenti menerima kalor bukan berarti kalornya hilang mengapa
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S: tadi sudah saya bilang setiap benda mempunyai kalor meski negatif, misalnya teh
dan es yang sudah bercampur maka ada 2 kemungkinan suhu sama atau dingin
tergantung volum tadi itu berarti terdapat kalor
P: air teh dan es dicampur manakah benda yang melepas kalor dan manakah benda
yang menerima kalor
S: es yang melepas dan air teh yang menerima
P: mengapa
S: es itu misalnya suhunya -100C dimasukkan suhu teh 300C, teh lebih berpengaruh
pada suhu es karena suhunya lebih tinggi dengan terpaksa es melepas kalor biar
tehnya dingin

Dari hasil wawancara dengan partisipan 5 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman partisipan pada konsep benda menerima kalor kurang baik. Partisipan
ini dapat dikatakan mengalami miskonsepsi pada konsep ini. Dari hasil
wawancara dengan partisipan tentang konsep benda menerima kalor, terlihat
bahwa partisipan tidak mempunyai pemahaman yang benar sehingga ketika
dihadapkan pada persoalan fisika partisipan tidak bisa menerapkan konsep dengan
baik. Partisipan juga belum bisa membedakan manakah benda yang melepas atau
menerima kalor.
Dari hasil wawancara dengan partisipan 5 juga dapat mengungkap
pemahaman partisipan pada konsep benda menerima kalor bahwa benda
menerima kalor jika benda panas menjadi benda dingin, suhunya hanya
terpengaruh dan turunnya suhu air teh tergantung pada volume es. Contohnya jika
es dimasukkan ke medium teh dan suhu teh dan es sama, maka tidak banyak
pengaruhnya karena volume esnya kecil (penurunan suhu teh kecil). Jika volume
keduanya sama pasti cepat dalam penerimaan kalor. Volume es yang lebih kecil
mempengaruhi pelepasan kalor, hal ini akan mempengaruhi kapan benda akan
berhenti menerima kalor. Partisipan 5 menyimpulkan bahwa jika suhu tinggi dan
volume rendah maka pelepasan dan penerimaan kalornya lebih lama tetapi jika
suhu rendah dan volumenya tinggi maka pelepasan dan penerimaan kalor lebih
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cepat. Dengan kata lain penerimaan dan pelepasan kalor dipengaruhi volume dan
suhu benda.
 Partisipan 6
P: tanda benda menerima kalor
S: suhunya naik dan volumnya bertambah
P: kapan benda dikatakan berhenti menerima kalor
S: gak tau ( siswa tidak bisa menjawab lagi)
P: air teh dan es dicampur manakah benda yang melepas kalor dan manakah benda
yang menerima kalor
S: es melepas dan air teh yang menerima
P: mengapa
S: yang melepas es karena es kan menyerap panas dari air teh sehingga air tehnya
menjadi dingin sedangkan yang menerima air teh karena air teh yang anget jadi dingin
P: bagaimana dengan suhu kedua benda
S: suhunya lebih dingin es
P: lalu lama kelamaan setelah dicampur bagaimana suhu keduanya
S: kalau digabung suhu akhir benda itu suhu air teh dikurangi suhu es

Dari hasil wawancara dengan partisipan 6 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman partisipan pada konsep benda menerima kalor kurang baik. Partisipan
ini dapat dikatakan mengalami miskonsepsi pada konsep ini. Dari hasil
wawancara dengan partisipan tentang konsep benda menerima kalor, terlihat
bahwa pemahaman partisipan hanya sebatas hafalan dan masih mengalami
kebingungan karena ketika dihadapkan pada persoalan fisika partisipan tidak bisa
menerapkan konsep dan menjawab dengan baik. Partisipan juga belum bisa
membedakan manakah benda yang melepas atau menerima kalor.
Dari hasil wawancara dengan partisipan 6 juga dapat mengungkap
pemahaman partisipan pada konsep benda menerima kalor bahwa benda
menerima kalor jika suhunya naik dan volumnya bertambah. Partisipan 6 ini tidak
mengetahui tanda benda yang menerima kalor kalor. Tetapi pada saat diberikan
kasus yaitu es yang dicampurkan dengan air teh maka benda yang melepaskan
kalor adalah es sedangkan benda yang menerima kalor adalah air teh. Benda
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melepaskan kalor berarti menyerap panas dari benda lain. Es dan air teh yang
dicampurkan lama kelamaan suhu kedua benda tidak sama lebih rendah es. Suhu
akhir benda sama dengan suhu air teh dikurangi suhu es.

Pemahaman tentang konsep asas Black dilihat dari hasil tes tertulis sebagai
berikut :
Berdasarkan soal tes esai nomer 3f maka persentase jawaban yang benar yaitu
13,3% dan persentase jawaban yang salah 86,6% maka dapat disimpulkan
pemahaman siswa kurang. Berdasarkan soal tes esai nomer 3g maka persentase
jawaban yang benar yaitu 0% dan persentase jawaban yang salah 100% maka
dapat disimpulkan pemahaman siswa kurang. Berdasarkan hasil tes tertulis dapat
dikatakan bahwa siswa mengerti besarnya kalor dapat dihitung dengan Q = m. c.
∆t dan siswa juga mengerti bahwa besarnya kalor yang dilepas sama dengan
besarnya kalor yang diterima. Walaupun siswa mengerti bahwa besarnya kalor
yang diterima sama dengan besarnya kalor yang dilepas tetapi ketika dihadapkan
pada soal 3f dan 3h siswa menjawab besarnya kalor yang dilepaskan tidak sama
dengan besarnya kalor yang diterima.
Hal ini disebabkan kurangpahaman siswa manakah benda yang melepaskan
kalor dan manakah benda yang menerima kalor. Selain belum bisa membedakan
manakah benda yang melepas dan yang menerima kalor siswa juga mempunyai
pemahaman bahwa benda yang menerima kalor hanya air tanpa memperhitungkan
kalorimetrinya. Siswa hanya memasukkan angka ke dalam rumus saja tanpa
melihat besaran manakah yang perlu dikonversi terlebih dahulu. Dapat dikatakan
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pemahaman siswa masih sebatas hafalan rumus. Siswa juga kurang paham dalam
menghitung perubahan suhu yang terjadi dan mereka berfikiran bahwa ∆t negatif,
Q negatif, benda mengalami kenaikan suhu dan mendapatkan energi panas atau
menerima kalor padahal apabila ∆t negatif, Q negatif, benda kehilangan energi
panas dan mengalami penurunan suhu atau melepaskan kalor.

Pemahaman tentang konsep asas Black dilihat dari hasil wawancara sebagai
berikut:
 Partisipan 1
P: apakah besar kalor yang dilepaskan es sama dengan kalor yang diterima air teh?
S: berbeda
P: mengapa
S: karena massanya berbeda
P: bagaimana dengan suhu kedua benda tersebut apakah tidak berpengaruh?
S: suhu kedua benda tersebut lama kelamaan kan akan sama jadi suhu tidak
berpengaruh
P: bagaimana dengan kalor jenis benda apakah tidak berpengaruh?
S: kalor jenisnya kedua benda kan sama juga tidak berpengaruh
P: apabila massa kedua benda tersebut sama maka besarnya kalor yang dilepas sama
dengan kalor yang diterima?
S: iya
P: mengapa hanya massa saja yang mempengaruhi besarnya Qlepas dan Q terima
S: karena massa kedua benda tersebut tidak sama sedangkan suhu dan kalor jenisnya
sama jadi massa yang mempengaruhi.
P: jadi besarnya Qlepas dan Q terima hanya bergantung pada massa, suhu dan kalor
jenis benda tidak berpengaruh.
S: iya

Dari hasil wawancara dengan partisipan 1 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman partisipan pada konsep Qlepas = Qterima kurang baik. Partisipan ini
dapat dikatakan mengalami miskonsepsi pada konsep ini. Dari hasil wawancara
dengan partisipan tentang konsep Qlepas = Qterima, terlihat bahwa partisipan
tidak mempunyai pemahaman yang benar sehingga ketika dihadapkan pada
persoalan fisika partisipan tidak bisa menerapkan konsep dengan baik. Partisipan
juga belum bisa menghubungkan konsep benda menerima dan melepas kalor
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dengan konsep Qlepas = Qterima ini terlihat dari partisipan belum bisa
membedakan manakah benda yang melepas atau menerima kalor.
Dari hasil wawancara dengan partisipan 1 juga dapat mengungkap
pemahaman partisipan pada konsep Qlepas = Qterima bahwa bila dua benda yang
saling berinteraksi maka Qlepas tidak sama dengan Q terima karena massanya
berbeda. Tetapi jika massa sama maka Qlepas = Qterima karena besarnya Qlepas
dan Qterima hanya bergantung pada massa bukan pada suhu dan kalor jenis. Suhu
benda akan mencapai setimbang / sama dan kalor jenis benda juga sama.
 Partisipan 2
P: besar kalor yang dilepas air teh apakah sama dengan besar kalor yang diterima es?
S: berbeda
P: mengapa?
S: tergantung massa
P: kenapa hanya tergantung massa saja?
S: suhu keduanya kan sudah sama jadi tidak diperhitungkan lagi
P: apakah kalor jenis kedua benda sama?
S: berbeda
P: apakah kalor jenis kedua benda juga tidak diperhitungkan
S: ya diperhitungkan
P: jadi besarnya kalor yang dilepaskan air teh dan yang diterima berbeda tergantung
apa?
S: tergantung massa dan kalor jenisnya saja
P: mengapa
S: karena massa dan kalor jenisnya tidak sama jadi tidak mungkin kalor kedua benda
tersebut sama kecuali semuanya sama jadi kalor kedua benda tersebut sama

Dari hasil wawancara dengan partisipan 2 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman partisipan pada konsep Qlepas = Qterima kurang baik. Partisipan ini
dapat dikatakan mengalami miskonsepsi pada konsep ini. Dari hasil wawancara
dengan partisipan tentang konsep Qlepas = Qterima, terlihat bahwa pemahaman
partisipan masih sebatas hafalan sehingga ketika dihadapkan pada persoalan fisika
partisipan tidak bisa menerapkan konsep dengan baik. Partisipan juga belum bisa
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menghubungkan konsep benda menerima dan melepas kalor dengan konsep
Qlepas = Qterima.
Dari hasil wawancara dengan partisipan 2 juga dapat mengungkap
pemahaman partisipan pada konsep Qlepas =Qterima bahwa bila dua benda yang
saling berinteraksi maka Qlepas tidak sama dengan Q terima karena tergantung
pada massa dan kalor jenis. Suhu kedua benda sama sehingga tidak
mempengaruhi Qlepas dan Q terima.
 Partisipan 3
P: apakah besar kalor dilepas es sama dengan kalor yang diterima air teh
S: sama
P: mengapa
S: es tadi kan sudah melebur ke dalam teh sampai tidak tersisa es lagi jadi suhunya
sudah sama
P: bila suhunya sama apakah besar kalor yang dilepaskan sama dengan besar kalor
yang diterima
S: iya
P: mengapa
S: karena kalor berkaitan dengan suhu, jika kedua benda suhunya sama tidak terjadi
reaksi lagi jadi besar kalornya sama

Dari hasil wawancara dengan partisipan 3 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman partisipan pada konsep asas black cukup baik, namun masih bersifat
hafalan dan tidak mampu menghubungkan dengan konsep yang lain. Hal ini
ditunjukkan bahwa partisipan 3 mengetahui bunyi asas black tetapi tidak dapat
menerapkan asas black untuk memecahkan persoalan yang diajukan peneliti.
Dari hasil wawancara dengan partisipan 3 dapat mengungkap pemahaman
konsep tentang asas black bahwa kalor yang dilepaskan es sama dengan kalor
yang dilepaskan air teh karena es sudah melebur ke dalam teh sampai tidak dapat
tersisa lagi sehingga suhu es dan air teh sama. Kalor berkaitan dengan suhu
sehingga jika kedua benda suhunya sama maka tidak terjadi reaksi lagi dan besar
kalornya sama.
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 Partisipan 4
P: besar kalor yang dilepas es apakah sama dengan besar kalor yang diterima oleh air
teh
S: sama bila mediumnya tidak mempunyai pengaruh atau mediumnya diabaikan
P: mediumnya tu apa
S: gelas wadahnya
P: bila mediumnya tidak dibaikan bagaimana
S: kalornya tidak sama
P: mengapa
S: yang saya tau karena azas black kalor lepas=kalor terima jadi kalor yang dilepas es
sama dengan yang diterima air teh. Dari situ terlihat gelasnya atau mediumnya
diabaikan, yang sama kalornya cuma es dan teh sedangkan wadahnya tidak
P: mengapa gelasnya tidak diperdulikan atau tidak mempunyai pengaruh?
S: ya karena kalau gelasnya diperhitungkan bukan azas black lagi, kalornya tidak sama
karena wadahnya juga diperhitungkan juga.
P: mencari kalor yang dilepas es dan yang diterima teh bagaimana
S: ya kaya rumus tadi mbak Q1=Q2, m1.c1.t1-t= m2.c2.t-t2
P: kalau wadahnya diperhitungkan bagaimana
S: Q1=Q2=Q3
m1.c1.t1-t= m2.c2.t-t2 = m3.c3.t3
P: hasilnya
S: berbeda
P: kok tau sedangkan rumusmu kan mengatakan Q1=Q2=Q3
S: ya karena suhu gelasnya tidak sama dengan suhu es dan teh
P: jadi menurut kamu suhunya bagaimana
S: suhu es dan teh kan sama sedangkan suhu air es dan teh lebih rendah dari suhu
gelas
P: apakah gelasnya lebih terasa panas daripada suhu teh dan es tadi
S: ya mbak
P: kok bisa
S: coba aja mbak kalau kita minum es teh pastikan kan suhu didalam gelas lebih dingin
daripada gelas itu sendiri walaupun gelas itu juga dingin tapi lebih dingin teh dan
esnya.

Dari hasil wawancara dengan partisipan 4 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman partisipan pada konsep Qlepas = Qterima kurang baik. Partisipan ini
dapat dikatakan mengalami miskonsepsi pada konsep ini. Dari hasil wawancara
dengan partisipan tentang konsep Qlepas = Qterima, terlihat bahwa pemahaman
partisipan masih sebatas hafalan sehingga ketika dihadapkan pada persoalan fisika
partisipan tidak bisa menerapkan konsep dengan baik. Partisipan juga belum bisa
memahami konsep kesetimbangan termal dengan baik dan belum bisa
menghubungkan konsep kesetimbangan dengan konsep Qlepas = Qterima.
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Dari hasil wawancara dengan partisipan 4 juga dapat mengungkap
pemahaman partisipan pada konsep Qlepas =Qterima dipengaruhi oleh medium.
Bila dua benda yang saling berinteraksi maka Qlepas = Q terima bila mediumnya
diabaikan tetapi bila medium tidak diabaikan maka Qlepas tidak sama dengan Q
terima. Jika mediumnya diperhitungkan maka besar kalor Qes = Qair teh =
Qwadah. Karena suhu es, air teh dan gelas tidak sama maka besar kalor juga tidak
sama.
 Partisipan 5
P: besar kalor yang dilepaskan es apakah sama dengan besar kalor yang diterima air
teh
S: berbeda
P: mengapa
S: tergantung volum karena volume es lebih kecil sehingga pelepasan kalornya lebih
cepat
P: pelepasan kalor bagaimana
S: besarnya kalor maksudnya
P: mengapa tergantung volum bukan yang lainnya
S: karena secara logika volum mempengaruhi kalor panas dalam gelas
P: mengapa
S: bila tehnya sedikit dan esnya banyak maka akan dingin karena volume esnya yang
banyak

Dari hasil wawancara dengan partisipan 5 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman partisipan pada konsep Qlepas = Qterima kurang baik. Partisipan ini
dapat dikatakan mengalami miskonsepsi pada konsep ini. Dari hasil wawancara
dengan partisipan tentang konsep Qlepas = Qterima, terlihat bahwa partisipan
tidak mempunyai pemahaman yang benar sehingga ketika dihadapkan pada
persoalan fisika partisipan tidak bisa menerapkan konsep dengan baik. Partisipan
juga belum bisa menghubungkan konsep benda menerima dan melepas kalor
dengan konsep Qlepas = Qterima ini terlihat dari partisipan belum bisa
membedakan manakah benda yang melepas atau menerima kalor.
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Dari hasil wawancara dengan partisipan 5 dapat mengungkap pemahaman
partisipan pada konsep Qlepas = Qterima bahwa bila dua benda yang saling
berinteraksi (es dimasukkan dalam air teh) maka besarnya kalor yang dilepas air
teh tidak sama dengan besarnya kalor yang diterima es. Banyaknya kalor yang
dilepas dan kalor yang diterima benda bergantung pada volume, jika volumenya
kecil maka banyak kalor yang dilepaskan menjadi lebih cepat. Volume benda
mempengaruhi kalor dalam gelas. Dalam hal ini tehnya sedikit dan esnya banyak
sehingga akan cepat dingin, karena volume esnya lebih besar.
 Partisipan 6
P: besar kalor yang diterima es apakah sama dengan besar kalor yang dilepas es
S: berbeda
P: mengapa
S: karena tergantung suhu yang dimiliki kedua benda
P: misal suhu es -20C dan suhu es 300C mencapai titik keseimbangan pada suhu 150C,
menurutmu kalor mana yang lebih besar
S: ya air teh tadi
P: kenapa
S: karena suhu air teh lebih besar dari suhu es
P: apakah besar kalornya hanya diliat dari suhunya saja
S: ya tidak massa juga tapi untuk melihat besarnya kalor dari suhunya saja

Dari hasil wawancara dengan partisipan 6 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman partisipan pada konsep Qlepas = Qterima kurang baik. Partisipan ini
dapat dikatakan mengalami miskonsepsi pada konsep ini. Dari hasil wawancara
dengan partisipan tentang konsep Qlepas = Qterima, terlihat bahwa partisipan
tidak mempunyai pemahaman yang benar sehingga ketika dihadapkan pada
persoalan fisika partisipan tidak bisa menerapkan konsep dengan baik. Partisipan
juga belum bisa menghubungkan konsep benda menerima dan melepas kalor
dengan konsep Qlepas = Qterima ini terlihat dari partisipan belum bisa
membedakan manakah benda yang melepas atau menerima kalor.
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Dari hasil wawancara dengan partisipan 6 juga dapat mengungkap
pemahaman partisipan pada konsep Qlepas =Qterima bahwa bila dua benda yang
saling berinteraksi maka besarnya kalor yang dilepas tidak sama dengan besar
kalor yang diterima karena bergantung pada suhu. Bila suhu benda lebih tinggi
maka kalornya juga lebih besar. Besarnya Qlepas dan Qterima juga dipengaruhi
oleh massa.

Pemahaman tentang konsep energi panas dilihat dari hasil tes tertulis
sebagai berikut :
Siswa memahami air dan es mempunyai energi panas tetapi setelah
ditanyakan lebih lanjut bagaimana cara menentukan energi panas tersebut siswa
mempunyai pemahaman bahwa energi panas sama dengan kalor. Ini terlihat dari
jawaban partisipan pada tes tertulis bahwa energi panas dapat ditentukan atau
dihitung dengan rumus Q = m.c.∆t. Berdasarkan hal tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa partisipan belum mempunyai pengertian energi panas yang
benar.
Berdasarkan soal tes tertulis nomer 2b dan 2e, siswa memahami bahwa
energi panas dapat ditentukan atau dihitung tapi siswa tidak memahami mengapa
energi panas tersebut dapat dihitung atau ditentukan. Dari hasil jawaban soal 2b
dan 2e persentase jawaban yang benar yaitu 0% dan persentase jawaban yang
salah 100% maka dapat disimpulkan pemahaman siswa kurang dalam memahami
pengertian energi panas. Berdasarkan soal tes tertulis nomer 2c dan 2f maka
persentase jawaban yang benar yaitu 0% dan persentase jawaban yang salah 100%
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maka dapat disimpulkan pemahaman siswa kurang dapat menentukan atau
menghitung energi panas.

Pemahaman tentang konsep energi panas dilihat dari hasil wawancara
sebagai berikut :
 Partisipan 1
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:

apakah air teh mempunyai energi panas?
punya
apakah air mempunyai energi panas?
punya
mengapa
karena ada suhunya
berarti setiap zat yang mempunyai suhu memiliki energi panas?
ya
apa yang dimaksud energi panas?
adalah zat kalor pada benda
zat kalor bagaimana?
gak tau (siswa bingung)
apakah energi panas sama dengan kalor?
sama mbak
mengapa
sama-sama panas
apakah energi panas dapat mengalir?
dapat
apa tandanya?
gak tau
apakah energi panas mengalir karena adanya perbedaan suhu?
tidak
mengapa?
karena energi panas kan sama-sama panas jadi suhunya sama
jadi energi panas hanya dapat mengalir bila suhunya sama?
iya
berarti kalor juga mengalir kan kata kamu tadi kalor sama dengan energi panas?
iya
apakah kalor juga mengalir bila suhunya sama?
iya
mengapa?
karena kalor kan panas jadi mengalir bila suhunya sama atau pada saat panas
contoh kalor mengalir tu apa?
besi bila dipanaskan lalu dicelupkan ke air maka kalor akan merambat
merambat kemana
ke air

Dari hasil wawancara dengan partisipan 1 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman partisipan pada konsep energi panas kurang baik. Partisipan ini dapat
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dikatakan mengalami miskonsepsi pada konsep ini. Dari hasil wawancara dengan
partisipan tentang konsep energi panas, terlihat bahwa partisipan tidak
mempunyai pemahaman yang benar dan masih mengalami kebingungan sehingga
ketika dihadapkan pada persoalan fisika partisipan tidak bisa menerapkan konsep
dan menjawab pertanyaan peneliti dengan baik. Partisipan juga belum bisa
membedakan definisi suhu, kalor dan energi panas dengan baik.
Dari hasil wawancara dengan partisipan 1 juga dapat mengungkap
pemahaman partisipan pada konsep energi panas bahwa setiap zat yang
mempunyai suhu terdapat energi panas atau energi panas bergantung pada suhu
benda. Definisi energi panas menurut partisipan adalah zat kalor pada benda.
Energi panas sama dengan kalor karena sama-sama panas. Energi panas dan kalor
hanya dapat mengalir bila suhunya sama.
 Partisipan 2
P: apakah air teh mempunyai energi panas?
S: punya
P: tandanya apa kok tau ada energi panas?
S: kalau kita celupkan jari maka terasa panas
P: mengapa?
S: kan panas air teh tersebut mengalir ke jari saya mbak jadi ada energi panas
P: jadi apa pengertian energi panas menurutmu?
S: energi yang memiliki suhu dan bisa mengalirkan suhu ke benda lain
P: berarti energi panas tersebut mengalir?
S: ya
P: bagaimana aliran energi panas tersebut?
S: dari es ke teh
P: mengapa?
S: karena es suhunya lebih rendah maka tekanannya lebih tinggi
P: tekanan apa?
S: tekanan yang dimiliki es yang menyebabkan suhunya mengalir dari es ke teh
P: kecederungan aliran energi panas itu bagaimana?
S: dari rendah ke tinggi
P: mengapa?
S: setiap benda yang mempunyai suhu rendah pasti mempunyai tekanan yang lebih
tinggi supaya dapat mengalir ke benda lain yang suhunya lebih tinngi
P: berarti benda yang mempunyai suhu lebih tinggi dari benda lain mempunyai tekanan
yang lebih rendah
S: iya kan sifat suhu tadi selalu berusaha mencapai kesetimbangan
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P: kalau es punya energi panas tidak?
S: punya
P: mengapa?
S: karena punya suhu
P: suhu yang bagaimana?
S: suhu dingin
P: kok bisa
S: tadi kan air teh suhu panas sedangkan es suhu dingin, keduanya punya energi
panas. Setiap benda yang mempunyai suhu punya energi panas
P: apakah energi panas sama dengan kalor?
S: sama
P: apa kesamaannya?
S: mengalir dari rendah ke dingin, semua benda yang yang mempunyai suhu punya
kalor dan energi panas, yang saya tau kalor itu nama lain dari panas

Dari hasil wawancara dengan partisipan 2 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman partisipan pada konsep energi panas kurang baik. Partisipan ini dapat
dikatakan mengalami miskonsepsi pada konsep ini. Dari hasil wawancara dengan
partisipan tentang konsep energi panas, terlihat bahwa partisipan tidak
mempunyai pemahaman yang benar sehingga ketika dihadapkan pada persoalan
fisika partisipan tidak bisa menerapkan konsep dengan baik. Partisipan juga belum
bisa membedakan definisi suhu, kalor dan energi panas dengan baik.
Dari hasil wawancara dengan partisipan 2 juga dapat mengungkap
pemahaman partisipan pada konsep energi panas bahwa energi panas mengalir
dari benda yang yang bersuhu rendah ke benda yang bersuhu tinggi. Dalam es
yang dicampurkan dalam air teh maka aliran energi panas dari es ke air. Hal ini
dikarenakan es mempunyai suhu lebih rendah sehingga tekanannya

tinggi,

sedangkan teh suhunya lebih tinggi dan mempunyai tekanan yang lebih rendah.
Tekanan yang dimiliki es menyebabkan suhu nya mengalir dari es ke air teh.
Benda yang mempunyai suhu berarti mempunyai energi panas. Energi panas sama
dengan kalor.
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 Partisipan 3
P: apakah air teh mempunyai energi panas
S: punya
P: mengapa
S: kan cara membuat teh, air ditambah teh. Teh itu bisa terlarut karena ada panas
P: apakah energi panas sama dengan panas
S: iya
P: apakah es punya energi panas
S: punya
P: mengapa
S: kalau pakai alat pengukur suhu maka di es tersebut terdapat suhu atau panas
P: apakah energi panas juga sama dengan suhu suatu benda atau kalor seperti kata
kamu di atas
S: iya
P: jadi kriteria adanya energi panas apa
S: bisa mempengaruhi benda lain
P: contohnya
S: misalnya kopi panas tadi kan serbuk kopinya ditaruh dalam gelas dan terjadi
pertukaran kalor dari kopi ke gelas karena gelas jadi panas

Dari hasil wawancara dengan partisipan 3 dapat disimpulkan bahwa
partisipan ini tidak mempunyai pemahaman yang benar tentang energi panas.
Partisipan ini mengalami miskonsepsi pada energi panas. Partisipan ini tidak
dapat menghubungkan konsep energi panas dengan suhu dan pengertian energi
panas.
Dari hasil wawancara dengan partisipan 3 dapat mengungkap konsep
tentang energi panas bahwa energi panas sama dengan kalor sama dengan suhu
benda. Pada segelas air teh terdapat energi panas yang ditandai dengan cara
membuat teh dengan menambahkan air sehingga teh dapat larut karena adanya
panas. Sedangkan pada es juga mempunyai energi panas yang dapat diukur
dengan alat pengukur suhu. Es mempunyai suhu dan panas. Jika suatu benda
dapat mempengaruhi benda yang lain maka benda ini dikatakan mempunyai
energi panas. Misalkan serbuk kopi yang ditaruh dalam gelas dan terjadi
pertukaran kalor dari kopi ke gelas karena gelas menjadi panas.
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 Partisipan 4
P: segelas kopi panas tadi apakah mempunyai energi panas?
S: punya
P: mengapa
S: energi kan rumusannya W =

Q
jadi segelas kopi memiliki energi panas karena
t

perpindahan kalor tiap detik
P: maksudnya pepindahan kalor tiap detik
S: dari rumusnya mbak
P: kalau diterapkan dalam segelas kopi panas bagaimana
S: gak tau ( siswa tidak bisa menjawab apapun)
P: apakah energi panas itu mengalir
S: ya mengalir dari kopi ke gelas
P: suhu keduanya bagaimana
S: berbeda
P: es apakah punya energi panas
S: es punya kalor jadi punya energi panas
P: apakah energi panas sama dengan kalor
S: berbeda
P: apa yang membedakan
S: energi panas kan dipengaruhi waktu sedangkan kalor tidak
P: mengapa
S: ya itu dari rumusan mbak

Dari hasil wawancara dengan partisipan 4 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman partisipan pada konsep energi panas kurang baik. Partisipan ini dapat
dikatakan mengalami miskonsepsi pada konsep ini. Dari hasil wawancara dengan
partisipan tentang konsep energi panas, terlihat bahwa partisipan tidak
mempunyai pemahaman sebatas hafalan rumus dan masih mengalami
kebingungan sehingga ketika dihadapkan pada persoalan fisika partisipan tidak
bisa menerapkan konsep dengan baik. Partisipan juga belum bisa membedakan
definisi suhu, kalor dan energi panas dengan baik. Partisipan juga belum bisa
menghubungkan konsep yang satu dengan konsep yang lain.
Dari hasil wawancara dengan partisipan 6 dapat mengungkap konsep
tentang energi panas bahwa energi panas adalah perpindahan kalor per detik
(W=

Q
). Ketika ditanyakan lebih lanjut oleh peneliti mengenai pengertian energi
t
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panas bila diterapkan pada segelas kopi panas tersebut, partisipan tidak bisa
menjawab. Benda yang memiliki kalor berarti mempunyai energi panas. Energi
panas berbeda dengan kalor. Energi panas dipengaruhi waktu sedangkan kalor
tidak dipengaruhi oleh waktu. Energi panas mengalir dari kopi ke gelas karena
keduanya mempunyai suhu yang berbeda.
 Partisipan 5
P: apakah air teh mempunyai energi panas
S: ya
P: mengapa
S: karena terdapat kalor atau panas
P: apakah es punya energi panas
S: ya
P: mengapa
S: ya karena terdapat kalor atau panas
P: energi panas itu apa
S: energi yang terdapat dalam benda
P: maksudnya
S: energi yang bisa mempengaruhi benda misalkan saja es dan teh kan sama-sama
punya energi panas jadi bisa mempengaruhi satu sama lain
P: apakah energi panas sama dengan kalor
S: sama
P: mengapa
S: karena punya suhu
P: apakah energi panas juga mengalir
S: ya
P: mengapa
S: karena sama dengan kalor
P: segelas kopi panas tadi kan kata kamu ada kalornya, kata kamu juga kalor itu
mengalir nah aliran kalornya bagaimana
S: misal ga da sendok berarti dari kopi trus ke udara dan kita rasakan
P: kan tadi tidak bereaksi dengan lingkungan sekitar
S: berarti dari kopi ke gelas
P: mengapa
S: kan suhu kopi mengalir dari tinggi ke rendah jadi dari kopi panas ke gelas

Dari hasil wawancara dengan partisipan 5 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman partisipan pada konsep energi panas kurang baik. Partisipan ini dapat
dikatakan mengalami miskonsepsi pada konsep ini. Dari hasil wawancara dengan
partisipan tentang konsep energi panas, terlihat bahwa partisipan tidak
mempunyai pemahaman yang benar sehingga ketika dihadapkan pada persoalan
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fisika partisipan tidak bisa menerapkan konsep dengan baik. Partisipan juga belum
bisa membedakan definisi suhu, kalor dan energi panas dengan baik.
Dari hasil wawancara dengan partisipan ini dapat mengungkap konsep
tentang energi panas bahwa benda memiliki energi panas jika terdapat kalor atau
panas. Dengan kata lain energi panas dapat mempengaruhi benda, misalkan es dan
teh yang dicampurkan akan saling mempengaruhi satu sama lain karena energi
panas. Energi panas sama dengan kalor karena mempunyai suhu. Pada segelas
kopi panas terjadi aliran kalor yaitu dari kopi ke udara dan ke manusia. Namun
setelah peneliti bertanya bagaimana kalau pengaruh lingkungan diabaikan, maka
kalor mengalir dari kopi ke gelas karena suhu kopi mengalir dari suhu tinggi ke
suhu rendah. Dalam hal ini kalor mengalir dari kopi panas ke gelas.
 Partisipan 6
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:
S:
P:

apakah air teh mempunyai energi panas
punya
mengapa
karena bisa menetralkan
mengapa
karena membuat suhu panas menjadi suhu dingin
apakah es punya energi panas
punya
mengapa
karena bisa mencair
mengapa
karena membuat suhu dingin jadi suhu panas
energi panas itu apa
energi yang bisa menaikkan suhu
jadi hanya bisa menaikkan suhu saja
bisa menaikkan dan menurunkan suhu
maksudnya
misalnya air es dan air biasa itu kan jadi rada-rada dingin
mengapa
karena terjadi perubahan suhu
apakah energi panas sama dengan kalor
sama
mengapa
sama-sama mengubah suhu
apakah energi panas dapat mengalir
dapat
apakah kalor juga mengalir
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S: iya kan tadi saya bilang energi panas sama dengan kalor
P: bagaimana aliran energi panas dan kalor
S: suhu sama atau beda tetap mengalir
P: mengapa
S: berhubungan juga dengan suhu yang mengelilingi
P: maksudnya
S: misalnya es dan air teh tadi bila suhunya sudah sama maka kalor dapat mengalir ke
udara sekitarnya

Dari hasil wawancara dengan partisipan 6 dapat disimpulkan bahwa
pemahaman partisipan pada konsep energi panas kurang baik. Partisipan ini dapat
dikatakan mengalami miskonsepsi pada konsep ini. Dari hasil wawancara dengan
partisipan tentang konsep energi panas, terlihat bahwa partisipan tidak
mempunyai pemahaman yang benar sehingga ketika dihadapkan pada persoalan
fisika partisipan tidak bisa menerapkan konsep dengan baik. Partisipan juga belum
bisa membedakan definisi suhu, kalor dan energi panas dengan baik.
Dari hasil wawancara dengan partisipan 6 dapat mengungkap konsep
tentang energi panas bahwa benda mempunyai energi panas karena dapat
membuat suhu panas menjadi suhu dingin. Definisi energi panas adalah energi
yang bisa menaikkan dan menurunkan suhu. Energi panas sama dengan kalor.
Aliran energi panas dan kalor dipengaruhi suhu.
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3.3.2 Miskonsepsi tentang kalor dari data tes tertulis dan wawancara
Tabel 9 Pemahaman Siswa Berdasarkan Skala CRI dari Data tes tertulis
Jumlah Siswa

Konsep / Penerapan
kalor

Pemahaman Benar

Kurang Pemahaman

Miskonsepsi

Kesetimbangan termal

0

4

11

Energi panas

0

11

4

Qlepas=Qterima

0

11

4

Melepaskan kalor

7

3

3

Menerima kalor

1

5

9

Semua siswa yang terlibat dalam penelitian ini telah diajarkan tentang kalor
oleh guru bidang studi fisika di SMP. Dari data tes tertulis dapat diketahui
pemahaman dan miskonsepsi siswa tentang kalor. Dari tabel 6 yang dibuat dengan
mengacu pada data tes tertulis dan tabel 5 dapat dilihat bahwa pemahaman semua
siswa tentang kalor termasuk dalam kualifikasi sangat kurang. Dari tabel 7 dapat
dilihat bahwa Persentase skor tertinggi siswa adalah 37.5, persentase skor
terendah adalah 12.5 dan rata-rata persentase skor siswa adalah 24.44. Hal
tersebut konsisten dengan data CRI yang disajikan pada tabel 9, dimana data tes
tertulis menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mengalami kurang pemahaman
pada semua konsep.
Sedangkan siswa yang mengalami miskonsepsi dan memiliki pemahaman
benar jauh lebih sedikit dibandingkan siswa yang mengalami kurang pemahaman.
Sebagai contoh pada konsep kesetimbangan termal sebanyak 26.7 % siswa
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mengalami kurang pemahaman dan sebanyak 73.3 % siswa mengalami
miskonsepsi. Pada konsep kesetimbangan termal ini tidak ada seorang siswa pun
yang memiliki pemahaman benar. Persentase siswa yang memiliki pemahaman
yang benar, kurang pemahaman dan miskonsepsi pada berbagai konsep disajikan
pada tabel 10 sebagai berikut ini.
Tabel 10. Persentase siswa yang memiliki pemahaman benar, kurang pemahaman
dan miskonsepsi dari data tes tertulis
Konsep / Penerapan
kalor

Persentase siswa (%)
Pemahaman

Kurang

benar

pemahaman

0

26.7

73.3

Energi panas

0

73.3

26.7

Qlepas=Qterima

0

73.3

26.7

Melepaskan kalor

46.7

20

20

Menerima kalor

6.7

33.3

60

Kesetimbangan

Miskonsepsi

termal

Adapun konsep-konsep yang ditemukan dari data pada siswa yang mengalami
miskonsepsi dan kurang pemahaman secara jelas dapat dilihat sebagai berikut :
1.

Siswa dikatakan mengalami miskonsepsi bila jawaban siswa salah dan
memiliki skala CRI yang tinggi.
 Berdasarkan hasil tes tertulis terlihat bahwa siswa mengalami miskonsepsi
tentang konsep setimbang termal, ini terlihat dari soal nomer 1.a. Beberapa
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siswa belum mengerti bahwa gelas yang berisi air berada dalam satu sistem
atau wadah jadi suhu keduanya sama. Miskonsepsinya siswa adalah suhu air
lebih besar daripada suhu gelas dan ada juga yang menjawab suhu gelas
lebih besar dari suhu air. Siswa yang menjawab benar bahwa suhu gelas
sama dengan suhu air pun mengalami miskonsepsi tentang konsep
kesetimbangan termal, ini terlihat dari soal nomer 1b,1c,1d ketika
ditanyakan lebih lanjut apakah didalam gelas yang berisi air tersebut
terdapat kalor, semua siswa baik yang menjawab benar dan salah menjawab
di dalam gelas terdapat kalor dan banyaknya kalor tersebut dapat dihitung.
Siswa tidak memahami bahwa bila gelas yang berisi air tersebut berada
dalam satu sistem dan suhunya sama maka tidak terdapat kalor karena kalor
adalah energi panas yang mengalir karena perbedaan suhu. Dari sini terlihat
bahwa siswa mengalami miskonsepsi bahwa setiap benda yang mempunyai
suhu terdapat kalor.
 Miskonsepsi tentang konsep kesetimbangan termal juga terlihat pada soal
nomer 3.a. siswa menjawab bahwa sebelum besi dicelupkan ke dalam
kalorimeter, suhu kalorimeter tidak sama dengan suhu air. Dari sini terlihat
bahwa siswa masih mempunyai miskonsepsi tentang konsep setimbang
termal.
 Pada konsep energi panas, siswa mengalami miskonsepsi bahwa air dan es
tidak mempunyai energi panas. siswa tidak memahami bahwa energi panas
adalah energi total partikel-partikel penyusun zat. Dapat disimpulkan siswa
masih mempunyai miskonsepsi tentang pengertian energi panas.
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 Pada konsep energi panas, siswa mengalami miskonsepsi dalam menghitung
besarnya energi panas. besarnya energi panas ditentukan

dengan

menggunakan rumus kapasitas kalor atau kalor. Siswa mengalami
miskonsepsi bahwa energi panas sama dengan kalor, ini terlihat dari hasil
data tes tertulis yang kebanyakan siswa menjawab Q = m.c.∆t.
 Pada konsep benda yang melepaskan kalor, siswa mengalami miskonsepsi
bahwa bila es dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air maka suhu air naik
karena mendapat tambahan kalor dari es waktu mengalami perubahan wujud
dan karena Q = m.c.∆t.
 Pada konsep benda yang menerima kalor, siswa mengalami miskonsepsi
bahwa bila es dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air maka suhu es akan
menurun karena suhu es yang -50C menjadi 00C Ces akan menjadi air 00 Cair
dan suhu air mula-mula 00C menjadi 320C
 Pada konsep benda yang menerima kalor, siswa mengalami miskonsepsi
yang menerima kalor hanya air saja tanpa memperhatikan kalorimetrinya.
Miskonsepsi yang lain pada benda menerima kalor adalah semua benda
karena Q campuran menunjukkan nilai yang lebih besar daripada sebelum
dicampur.
 Pada konsep Qlepas = Qterima, siswa mengalami miskonsepsi bahwa besar
kalor dilepaskan benda tidak sama dengan besar kalor yang diterima benda
hal ini dikarenakan dalam menghitung besar kalor yang serap benda tidak
memperhitungkan kalorimetri dan salah dalam menghitung perubahan suhu.

79

Saat menentukan besarnya kalor, besaran massa tidak dikonversi pada satu
sistem satuan yang sama bahwa satuan massa benda adalah kg.

2. Siswa dikatakan mengalami kurang pemahaman bila jawaban siswa salah atau
benar dan memiliki skala CRI rendah.
 Pada konsep kesetimbangan termal kurang pemahaman siswa ditemukan
pada gelas yang berisi air terdapat kalor dan kalor dapat dihitung dengan
rumus Q = m.c.∆t padahal siswa memahami bahwa suhu kedua benda
tersebut sama atau sistem berada pada kesetimbangan termal.
 Pada konsep kesetimbangan termal kurang pemahaman siswa ditemukan
pada gelas yang berisi air mempunyai suhu yang berbeda dan terdapat kalor.
 Pada konsep energi panas kurang pemahaman siswa ditemukan pada
bagaimana cara menghitung energi panas tersebut.
 Pada konsep benda melepas kalor, kurang pemahaman siswa ditemukan
pada es dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air maka air memiliki
banyak kalor karena suhu air lebih besar dari pada suhu es.
 Pada konsep benda menerima kalor, kurang pemahaman siswa ditemukan
bila es dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air maka suhu es akan turun
dan es akan mencair. Kurang pemahaman siswa juga diketemukan bahwa es
akan sangat dingin karena suhu es lebih dari titik bekunya.
 Pada konsep Q lepas = Q terima kurang pemahaman siswa ditemukan pada
menghitung perubahan suhu (∆t) yang terjadi dan saat menentukan besarnya
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kalor, besaran massa tidak dikonversi pada satu sistem satuan yang sama
bahwa satuan massa benda adalah kg.
 Siswa mengerti bahwa besarnya kalor dapat dihitung dengan Q = m.c. ∆t.
Tetapi siswa dapat dikatakan kurang pemahaman, ini dikarenakan pada soal
nomer 3e dan 3f siswa hanya memasukkan angka ke dalam rumus saja.
Mereka tidak melihat manakah besaran yang perlu dikonversi terlebih
dahulu. Besarnya kalor yang dilepaskan tidak sama dengan besarnya kalor
yang diterima padahal mereka mengetahui bahwa Qlepas=Qterima. Hal ini
disebabkan kurangpahaman siswa manakah benda yang melepaskan kalor
dan manakah benda yang menerima kalor. Siswa juga kurang paham dalam
menghitung perubahan suhu yang terjadi dan mereka berfikiran bahwa ∆t
negatif, Q negatif, benda mengalami kenaikan suhu dan mendapatkan energi
panas atau menerima kalor padahal apabila ∆t negatif, Q negatif, benda
kehilangan energi panas dan mengalami penurunan suhu atau melepaskan
kalor.

Data miskonsepsi berdasarkan hasil wawancara
Dari hasil wawancara maka dapat disimpulkan miskonsepsi yang terjadi pada
siswa sebagai berikut:
No
1

Konsep

Miskonsepsi

Kesetimbangan

• Kesetimbangan termal terjadi bila tidak ada reaksi lagi atau

termal

perubahan suhu benda
•

Kesetimbangan termal terjadi bila tidak ada reaksi lagi atau
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perubahan suhu benda
•

Didalam segelas kopi tersebut terdapat kalor

•

Suhu

gelas

dan

kopi

berbeda

sehingga

menyebabkan

perpindahan suhu dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah
•

Suhu normal sama dengan suhu awal benda

•

Benda mencapai kesetimbangan termal bila suhu benda sudah
kembali pada suhu awal

•

Benda dalam keadaan setimbang termal ketika suhunya negatif

•

Suhu air normal tercapai jika suhu kedua benda naik atau suhu
kedua benda tidak naik lagi.

•

Dua benda yang berinteraksi akan mencapai kesetimbangan
termal pada saat mendidih karena ketika mendidih energinya
sudah maksimal.

•

Energi maksimal adalah suatu keadaan dimana tidak terjadi
penerimaan kalor dan suhu yang paling tinggi

•

Es dan air teh yang dicampurkan lama kelamaan suhu kedua
benda tidak sama lebih rendah es. Suhu akhir benda sama
dengan suhu air teh dikurangi suhu es.
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2

Benda

•

Benda yang bersuhu lebih tinggi (air teh) akan menerima kalor

menerima kalor

•

Berhenti menerima kalor saat mencapai suhu normal atau suhu
awal benda

•

Benda menerima kalor jika benda panas menjadi benda dingin,
suhunya hanya terpengaruh dan turunnya suhu air teh
tergantung pada volume es

•

Penerimaan dan pelepasan kalor dipengaruhi volume dan suhu
benda.

•

benda menerima kalor jika suhunya naik dan volumnya
bertambah

3

Benda melepas

•

Benda yang bersuhu lebih rendah (es) akan melepaskan kalor

kalor

•

Benda melepaskan kalor pada saat suhu benda berubah

•

Benda berhenti melepas kalor bila semua es sudah mencair atau
sudah berubah wujud

•

Benda melepas kalor bahwa benda melepas kalor jika benda
dingin menjadi panas, benda panas menjadi dingin

•

Penerimaan dan pelepasan kalor dipengaruhi volume dan suhu
benda.

•

Benda melepaskan kalor berarti menyerap panas dari benda
lain.

•

Benda berhenti melepas kalor jika suhu benda normal
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4

Energi panas

 Energi panas yang ditandai dengan cara membuat teh dengan
menambahkan air sehingga teh dapat larut karena adanya panas
 Energi panas yang dapat diukur dengan alat pengukur suhu.
 Jika suatu benda dapat mempengaruhi benda yang lain maka
benda ini dikatakan mempunyai energi panas.
 Energi panas adalah perpindahan kalor per detik
 Energi panas dipengaruhi waktu sedangkan kalor tidak
dipengaruhi oleh waktu
 Energi panas dapat mempengaruhi benda, misalkan es dan air
teh yang dicampurkan akan saling mempengaruhi satu sama
lain karena energi panas
 Energi panas adalah energi yang bisa menaikkan dan
menurunkan suhu. Energi panas sama dengan kalor. Aliran
energi panas dan kalor dipengaruhi suhu.
 Energi panas adalah zat kalor pada benda
 Energi panas sama dengan kalor karena sama-sama panas
 Energi panas dan kalor hanya dapat mengalir bila suhunya sama
 Energi panas mengalir dari benda yang yang bersuhu rendah ke
benda yang bersuhu tinggi

5

Qlepas=Qterima

• Bila dua benda yang saling berinteraksi maka Qlepas tidak sama
dengan Q terima karena massanya berbeda
• Jika massa sama maka Qlepas = Qterima karena besarnya
Qlepas dan Q terima hanya bergantung pada massa bukan pada
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suhu dan kalor jenis.
• Qlepas =Qterima dipengaruhi oleh medium.
• Bila dua benda yang saling berinteraksi maka Qlepas = Q terima
bila mediumnya diabaikan tetapi bila medium tidak diabaikan
maka Qlepas tidak sama dengan Q terima. Jika mediumnya
diperhitungkan maka besar kalor Qes = Qair teh = Qwadah
• Banyaknya kalor yang dilepas dan kalor yang diterima benda
bergantung pada volume, jika volumenya kecil maka banyak
kalor yang dilepaskan menjadi lebih cepat
• Bila dua benda yang saling berinteraksi maka besarnya kalor
yang dilepas tidak sama dengan besar kalor yang diterima
karena bergantung pada suhu.
• Besar nilai Q dipengaruhi oleh suhu benda
• Besarnya kalor yang diterima atau yang dilepaskan benda
bergantung pada suhu
• Setiap benda yang mempunyai suhu tinggi (positif) maka besar
Q positif sedangkan benda yang mempunyai suhu rendah
(negatif) maka besar Q negative.
• Besar nilai Q dipengaruhi oleh suhu benda
6

kalor

•

Kalor didefiniskan sebagai zat panas / suhu panas

•

Benda yang mempunyai suhu tinggi pasti terdapat kalor.

•

Kalor didefinisikan sebagai energi yang bisa menghasilkan
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panas, adanya kalor ditandai adanya perubahan suhu
•

Kalor mengalir dari dari suhu rendah ke suhu tinggi yaitu dari
gelas ke kopi

•

Setiap zat yang memiliki suhu juga mempunyai kalor

•

Kalor terdapat pada zat yang bisa berubah bentuk, suhu dan
volum.

•

Kalor adalah panas. Suhu mempengaruhi kalor, semakin tinggi
suhunya semakin besar kalor.

•

Setiap benda yang mempunyai suhu terdapat kalor karena suhu
merupakan ciri adanya kalor

•

Kalor adalah suhu yang ada pada suatu lingkungan meskipun
lingkungan sekitar tidak mempengaruhi dan setiap tempat pasti
ada suhunya meskipun negatif itu kalor

•

Es mempunyai suhu lebih rendah sehingga tekanannya tinggi,
sedangkan teh suhunya lebih tinggi dan mempunyai tekanan
yang lebih rendah. Tekanan yang dimiliki es menyebabkan suhu
nya mengalir dari es ke air teh.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa,
apakah telah terjadi miskonsepsi dan dalam hal apa saja miskonsepsi itu terjadi
tentang kalor. Berdasarkan analisis pada bab III dimuka dapat disimpulkan bahwa:
1. Dari data tes tertulis dan wawancara menunjukkan bahwa pemahaman siswa
mengenai konsep kesetimbangan termal kurang baik. Pemahaman siswa masih
dapat dikatakan sebatas menerka karena ketika dihadapkan pada persoalan
kesetimbangan termal yang lain siswa mempunyai pemahaman yang berbeda.
Ini terlihat dari pemahaman siswa bila dua benda dicampurkan maka lamakelamaan suhunya akan sama tetapi ketika dihadapkan pada persoalan segelas
kopi maka pemahaman siswa adalah segelas kopi tersebut mempunyai suhu
yang berbeda dan terdapat kalor. Kalor dalam segelas kopi dapat mengalir
karena mempunyai suhu yang berbeda. Karena kalor berkaitan dengan suhu
maka benda yang mempunyai suhu terdapat kalor. Jadi kalor adalah suhu
benda.
2. Dari data tes tertulis dan wawancara menunjukkan bahwa pemahaman siswa
mengenai benda melepas kalor dan benda menerima kalor kurang baik. Siswa
memahami tanda benda melepas kalor dan menerima kalor tetapi siswa belum
bisa membedakan manakah benda yang menerima kalor dan manakah benda
yang melepas kalor. Pemahaman siswa masih belum konsisten terlihat dari
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siswa memahami tanda benda menerima dan melepas kalor tetapi ketika siswa
dihadapkan pada persoalan manakah benda yang melepas dan menerima kalor
siswa tidak memahami dengan baik.
3. Dari data tes tertulis dan wawancara menunjukkan bahwa pemahaman siswa
mengenai energi panas kurang baik. Siswa mempunyai pemahaman bahwa
energi panas sama dengan kalor. Aliran energi panas sama dengan aliran kalor
karena kalor sama dengan energi panas. Setiap benda yang mempunyai suhu
pasti terdapat energi panas dan kalor. Dari sini terlihat pemahaman siswa
belum memahami dan belum bisa membedakan pengertian energi panas dan
kalor dengan baik.
4. Dari data tes tertulis dan wawancara menunjukkan bahwa pemahaman siswa
mengenai konsep Qlepas = Qterima hanya sebatas hafalan rumus bahwa
Qlepas = Qterima tanpa bisa menerapkan dengan baik. Ini terlihat dari hasil
jawaban yang berbeda antara Qlepas dan Qterima. Hasil jawaban yang
berbeda karena siswa tidak memahami konsep benda yang menerima kalor
dan benda yang melepas kalor, belum memahami bagaimana menghitung
besaran kalor, besaran massa tidak dikonversi pada satu sistem satuan yang
sama.
5. Pemahaman siswa tentang konsep masih sebatas hafalan saja bahkan beberapa
anak masih banyak salah dalam hal konsep yang bersifat hafalan. Siswa juga
tidak bisa menerapkan konsep yang mereka miliki untuk memecahkan suatu
masalah yang dihadapi. Siswa juga tidak bisa menghubungkan antara konsep
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yang satu dengan konsep yang lain. Secara umum pemahaman yang dimiliki
siswa tidak konsisten.
6. Dari data tes tertulis dan dan wawancara, miskonsepsi siswa tentang konsep
keseimbangan termal adalah sistem yang dalam keadaaan setimbang termal
mempunyai suhu yang berbeda dan terdapat kalor.
7. Dari data tes tertulis dan dan wawancara, miskonsepsi siswa tentang konsep
benda melepas kalor dan benda menerima kalor terletak pada benda menerima
kalor suhunya turun sedangkan benda melepaskan kalor suhunya naik.
8. Dari data tes tertulis dan dan wawancara, miskonsepsi siswa tentang konsep
energi panas adalah energi panas sama dengan kalor dan aliran energi panas
sama dengan aliran kalor.
9. Dari data tes tertulis dan dan wawancara, miskonsepsi siswa tentang konsep
Qlepas = Qterima terletak pada besar kalor yang dilepaskan benda tidak sama
dengan besar kalor yang diterima benda.

B. Saran
Saran yang dapat diajukan peneliti agar penelitian mendatang lebih baik
adalah :
1. Untuk penelitian yang lebih lanjut tidak hanya melihat pemahaman dan
miskonsepsi yang terjadi pada siswa tetapi juga bagaimana cara mengubah
miskonsepsi yang terjadi pada siswa, penyebab terjadinya miskonsepsi.
2. Untuk penelitian yang lebih lanjut dapat dikembangkan juga meneliti
bagaimana siswa itu mempunyai pemahaman akan suatu konsep.
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3. Untuk penelitian yang lebih lanjut dapat diteliti juga metode pembelajaran
yang tepat sehingga dapat membantu siswa memperoleh pemahaman secara
lebih mudah.
4. Untuk calon guru hendaknya selalu memberi penekanan pada saat
mengajarkan suatu konsep dan juga selalu mengaitkan konsep yang satu
dengan konsep yang lain sehingga anak akan secara mudah menerima konsep
yang akan kita sampaikan.
5. Untuk kalangan pendidik, bila siswa secara langsung dapat mengalami,
melihat suatu proses fisika dalam pembelajaran. Pengalaman belajar ini akan
sangat membantu anak dalam memperoleh suatu pemahaman suatu konsep
fisika.
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Lampiran 1. Peta konsep
derajat kepanasan

merupakan

dapat menyebabkan perubahan

suhu

memiliki

Zat

perubahan sifat

kalor

termal disebabkan
dapat diukur

dapat dinyatakan

karakteristik sifat

dapat berpindah

dengan

berdasarkan skala

termalnya bergantung

secara

termometer

radiasi konduksi konveksi
Kelvin celcius Fahrenheit

kalor jenis kapasitas
kalor

mempunyai

harga per
satuan massa

sifat termometik

menyebabkan
perubahan wujud

antara lain berupa

volume

ukuran tekanan daya hantar warna
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Lampiran 2 : Soal tes esai
Petunjuk mengerjakan soal :
1. Bacalah soal dengan baik dan seksama
2. Jawablah soal menurut jawaban anda sendiri “jangan menyontek”
3. Tuliskanlah nilai skala CRI (tingkat keyakinan jawaban anda) pada setiap item
soal.
Ketentuan skala CRI (tingkat keyakinan jawaban anda) sebagai berikut :
Skala CRI

Keyakinan jawaban benar

O

Sepenuhnya menerka

1

Sangat tidak yakin benar

2

Tidak Yakin benar

3

Yakin benar

4

Sangat yakin benar

5

Sangat yakin sekali benar

4. Kumpulkanlah lembar soal dan lembar jawaban anda, lembar soal tidak boleh
di corat-coret, harus bersih.
Soal
1. Gelas bermassa 100 gram yang berisi air yang bermassa 100 gram bersuhu 300
a. Apakah suhu air sama dengan suhu gelas ? jika tidak suhu mana yang
lebih besar ?
b. Apakah di dalam gelas yang berisi air terdapat/tidak terdapat kalor ?
c. Bila memiliki kalor, apakah banyaknya kalor di dalam gelas dapat
ditentukan atau dihitung ? mengapa ?
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d. Bagaimana cara menentukan atau menghitung banyaknya kalor di dalam
gelas tersebut ?
2. 100 gram air bersuhu 320C berada dalam suatu wadah ( kapasitas kalor wadah
diabaikan ) kemudian ke dalamnya dimasukkan es bermassa 10 gram yang
bersuhu -50C.
a. Apakah air memiliki/tidak memiliki energi panas ?
b. Bila air memiliki energi panas, apakah banyaknya energi panas air dapat
ditentukan atau dihitung ? mengapa ?
c. Bagaimana cara menentukan atau menghitung energi panas air tersebut ?
d. Apakah es memiliki/tidak memiliki energi panas ?
e. Bila es memiliki energi panas, apakah banyaknya energi panas es dapat
ditentukan atau dihitung ? mengapa?
f. Bagaimana cara menentukan atau menghitung energi panas es tersebut ?
g. Apa yang terjadi pada suhu air ? mengapa?
h. Apa yang terjadi pada suhu es ?mengapa ?
3. Sebuah kalorimeter yang mempunyai kapasitas kalor 1000 J/K diisi dengan
200 gram air, suhu air dalam kalorimeter 300C. kemudian ke dalam
kalorimeter dimasukkan 100 gram besi yang suhunya 800C, setelah diaduk
ternyata suhunya 320C. (cair 4200 J/kg0C, cbesi 478 J/kg0C)
a. Berapa suhu yang dimiliki kalorimeter sebelum besi dicelupkan?
Mengapa?
b. Berapa perubahan suhu yang dialami besi,kalorimeter,air?
c. Manakah benda yang melepaskan kalor? Mengapa ?
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d. Manakah benda yang menerima kalor? Mengapa ?
e. Besar kalor yang dilepaskan benda?
f. Besar kalor yang diserap benda?
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Lampiran 3
Jawaban soal-soal
1. a. sama karena terjadi kesetimbangan termal pada sistem tersebut
b. tidak, karena suhu kedua benda sama
c. tidak karena suhunya sama sehingga tidak ada kalor
d. suhunya sama sehingga tidak ada kalor.
2. a. Memiliki energi panas
b. dapat karena energi panas adalah energi total partikel-partikel penyusun zat
c. energi potensial ditambah energi kinetik
d. Memiliki energi panas
e. dapat karena energi panas adalah energi total partikel-partikel penyusun zat
f. energi potensial ditambah energi kinetik
g. suhunya turun atau melepaskan kalor
h. suhunya naik atau menerima kalor
3. a. 300C karena setimbang dengan air
b. Besi 48. kalorimetri dan air 2
c. besi karena suhunya turun
d. air dan kalorimetri karena suhunya naik
e. 2294.4 J
f. 2294.4 J
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