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MOTTO 
“ Biar kita kehilangan sesuatu karena Allah, tapi jangan kehilangan 

Allah karena sesuatu” 

 

_Mereka yang bahagia bukanlah yang hidup tanpa masalah, tapi 

mereka yang terampil mengolah masalah menjadi ”penuh 

hikmah”_ 

 

“Jika tak bisa terbang, jalan. Jika tak bisa jalan, merangkak. 

Tak peduli apa yang kamu lakukan, pastikan kamu terus 

melangkah ke depan.” 
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Abstrak 

Berdasarkan pengalaman peneliti ketika menjaga salah satu meja pameran yang 

membahas tentang tekanan pada acara kunjungan siswa-siswi dari salah satu SMA 

dalam rangka ‘pengenalan kampus’. Ternyata dari pengalaman tersebut diketahui 

banyak siswa yang kurang memahami perbedaan antara gaya dan tekanan. Tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui miskonsepsi siswa tentang tekanan. Metode penelitian 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Alat pengumpul data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes diagnostik. Tes diagnostik diberikan kepada 

siswa kemudian data hasil tes diganostik tersebut dianalisa. Diharapkan  penelitian ini 

dapat memberikan masukan kepada dosen/guru fisika tentang adanya beberapa jenis 

miskonsepsi siswa tentang tekanan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

merancang pembelajaran yang tepat untuk mengatasi miskonsepsi tersebut. Dari hasil 

analisa jawaban didapatkan 2 miskonsepsi yaitu (i)  gaya dipengaruhi oleh luas 

permukaan dan (ii) besarnya tekanan sebanding dengan luas permukaan. 

Kata kunci : miskonsepsi, tekanan, gaya 

 

1. PENDAHULUAN 

Berdasarkan pengalaman peneliti ketika menjaga salah satu meja pameran yang 

membahas tentang tekanan pada acara kunjungan siswa-siswi dari salah satu SMA dalam 

rangka ‘pengenalan kampus’. Ternyata dari pengalaman tersebut diketahui banyak siswa 

yang kurang memahami perbedaan antara gaya dan tekanan.  

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan untuk mengetahui 

miskonsepsi siswa tentang tekanan. Penelitian mengenai miskonsepsi sudah pernah 

dilakukan oleh Cicilia Arum (salah konsep gaya-gaya yang bekerja pada benda diam), 

Bambang Eko (salah konsep siswa dibidang mekanika rotasi), Sundaru (miskonsepsi tentang 

cahaya), Kristiyanto (miskonsepsi suhu dan kalor), Sukarno (miskonsepsi mengenai benda 

bermuatan listrik dan benda netral), Rosita (miskonsepsi tentang terapung, tenggelam dan 

melayang), Ria Yulianah (miskonsepsi siswa tentang gelombng elektromagnetik), dan 

Fenina D. S. Bora (miskonsepsi siswa tentang volume udara). 

Permasalahan pada penelitian ini adalah apa saja miskonsepsi yang dialami siswa tentang 

konsep tekanan? 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui miskonsepsi siswa tentang tekanan. Dalam 

penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada guru fisika tentang adanya 

beberapa jenis miskonsepsi siswa tentang tekanan yang dapat digunakan untuk merancang 

pembelajaran yang tepat untuk mengatasi miskonsepsi. 

 

2. DASAR TEORI 

 

Konsep, konsepsi dan miskonsepsi 

 

Konsep merupakan abstrak dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antara 

manusia dan yang memungkinkan manusia berfikir [1]. Pengertian atau penafsiran terhadap 

suatu konsep tertentu, dalam pikiran seseorang disebut sebagai konsepsi [1]. Konsepsi 

seseorang berbeda satu dengan yang lain, karena tiap orang memiliki pemahaman awal 

yang berbeda berdasarkan pengalamannya sehari-hari. 

 

Sejak lahir manusia telah mengenal dan berhubungan erat dengan lingkungannya. Anak 

mempunyai prakonsepsi atau teori siswa tentang sesuatu. Prakonsepsi seorang siswa ada 

yang benar dan ada yang salah dan pada umunya konsepsi siswa selalu berbeda dengan 

konsepsi fisikawan yang  lebih canggih, lebih komplek dan rumit yang banyak melibatkan 

hubungan antar konsep daripada konsepsi siswa. Jika konsepsi siswa sama dengan konsepsi 

fisikawan yang disederhanakan, konsepsi siswa tidak dapat dikatakan salah, tetapi jika 

konsepsi siswa bertentangan dengan konsepsi fisikawan, maka siswa mengalami 

miskonsepsi. 

 

Miskonsepsi  digunakan secara konsisten oleh siswa dalam pemecahan soal-soal fisika yang 

berhubungan dengan konsep-konsep  sehingga mempengaruhi proses belajar siswa. 

Apabila seorang siswa mengalami miskonsepsi, biasanya cukup sulit untuk membangun 

kembali konsep-konsep yang benar dalam pemikirannya [1]. Miskonsepsi tidak hanya terjadi 

pada satu konsep  dalam bidang fisika, tetapi banyak sekali dan ada pola tertentu dalam 

kekeliruannya.  

 

Kebanyakan siswa secara konsisten mengembangkan konsep fisika yang salah secara tidak 

sengaja dan terus-menerus. Miskonsepsi bersifat universal, sehingga ada di setiap negara 

dan tidak mengenal usia, kultur maupun budaya.  

Miskonsepsi merupakan salah satu penyebab rendahnya prestasi hasil belajar siswa dalam 

bidang fisika. Sebagian besar siswa seringkali hanya mengerti pada saat dijelaskan, tetapi 

miskonsepsi akan muncul kembali jika soal diubah atau diberikan pada waktu yang berbeda 
[1].  

Gaya  

 

Dalam kehidupan sehari-hari, gaya sering diartikan sebagai dorongan atau tarikan. Apabila 

kita melakukan tarikan atau dorongan terhadap suatu benda maka kita dikatakan 

melakukan gaya terhadap benda itu.  
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Hukum II Newton adalah[6]: 

“Gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan massa dan percepatan benda itu” 

Secara matematis dapat ditulis: 

……...……………………………………………………………(1) 

Dengan, 

F = gaya yang bekerja pada benda (N) 

m = massa benda (kg) 

a = percepatan benda (m/s2) 

Dari persamaan (1) dapat disimpulkan bahwa:  percepatan benda berbanding lurus dengan 

gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda[3]. 

 

Tekanan 

Tekanan adalah efek yang ditimbulkan oleh gaya pada suatu benda bergantung pada luas 

bidang sentuh gaya, yang didefinisikan sebagai gaya per satuan luas permukaan tempat 

gaya itu bekerja[4]. 

Secara matematis dapat dituliskan: 

…………………………………………………………………… (2)
 

 

Dengan, 

P = tekanan (Pa) 

F = gaya (N) 

A = luas permukaan  (m2) 

Dari persamaan (2) dapat disimpulkan bahwa: 1) Tekanan berbanding lurus dengan gaya 

tekan, semakin besar gaya tekan maka semakin besar tekanan yang terjadi. 2) Tekanan 

berbanding terbalik dengan luas permukaan, semakin luas bidang tekan maka tekanan 

semakin kecil. 

 

 

 

 

A

F
P 

amF .
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3. METODE PENELITIAN 

 

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif [5] yang bertujuan untuk  

memberikan penjelasan dan mendeskripsikan data yang diperoleh atau informasi untuk 

disusun, dijelaskan, dan dianalisis. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas VII SMP Negeri 1 Bringin. Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang digunakan 

berupa tes diagnostik. Teknik pengumpulan data yakni memberikan tes tertulis kepada 

sampel. Data hasil tes dikumpulkan, lembar jawaban yang diisi oleh siswa akan dianalisa 

dengan kunci lembar jawaban yang telah dibuat. 

Prosedur penelitian dilakukan dalam dua tahap yaitu: (1) Tahap persiapan, (i) membuat 

soal tes diagnostik, yang berupa soal konsep untuk mengetahui miskonsepsi siswa tentang 

tekanan. (ii) uji coba soal, sebelum pengambilan data, soal diujicobakan kepada mahasiswa 

untuk melihat apakah soal sudah bisa dipahami dan layak untuk digunakan dalam 

penelitian. (2) Tahap pelaksanaan : (i) Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan 

instrument berupa soal konsep yang diberikan kepada siswa untuk mengetahui 

miskonsepsi masing-masing siswa. Kemudian siswa diminta menuliskan alasan di setiap 

pertanyaan. (ii) Analisa data, data-data yang diperoleh dari hasil jawaban siswa tersebut 

kemudian ditabelkan dan dianalisa secara deskriptif kualitatif. Setelah ditabelkan dan 

dianalisa dilanjutkan dengan wawancara karena alasan siswa belum sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 

 

4. HASIL DAN ANALISA 

 

Soal miskonsepsi untuk setiap satu soalnya dibagi menjadi dua soal yaitu tentang tekanan 

dan gaya, dan memiliki tiga pilihan jawaban. Berdasarkan jawaban 20 siswa, ditemukan 6 

siswa yang konsisten mengalami miskonsepsi. 

 

Berikut akan dipaparkan hasil dan analisa yang ditemukan berdasarkan miskonsepsi yang 

dialami siswa sesuai pengelompokkan soal. 

 

1. Kelompok soal perbedaan tekanan dan gaya 

 

a. Untuk massa yang berbeda dan luas permukaan sama 

 

Soal nomor Jawaban siswa yang benar 

3A. Perhatikan gambar.   

  

            
Gambar (a)            Gambar (b) 

 

Dengan tangan orang yang sama, buku 
diletakkan di atas telapak tangan dengan 
massa yang berbeda, ini berarti Tekanan yang 
dirasakan….. 

 
 
 
b. Tangan gambar (a) < dari pada yang 
dirasakan tangan gambar (b) 
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5A. Perhatikan gambar 

   
Gambar (a)   Gambar (b) 

Dari gambar di atas, koin yang massanya 
berbeda dijatuhkan ke mentega, ini berarti 
Tekanan yang dialami mentega oleh…. 

 
 
 
b. Koin gambar (a) < dari pada oleh koin 
gambar (b) 

8A. 

 
Dari gambar di samping, balok mempunyai 

luas permukaan yang sama dan massa yang 

berbeda. Jika  kedua balok dijatuhkan ke 

mentega, ini berarti Tekanan yang dialami 

mentega oleh …. 

 
 
 
 
b. Balok A < dari pada oleh balok B 

9A.  

 
Bentuk sepatu seperti gambar di samping, 

dikenakan orang yang berbeda, yaitu orang 

gemuk dan kurus, ini berarti Tekanan yang 

dirasakan..… 

 
 
 

b. Orang kurus  < dari pada yang dirasakan 
orang gemuk 

 

Tabel 4.1. Sebaran soal miskonsepsi 

 

Soal nomor Jawaban siswa yang benar 

3 B. Perhatikan gambar.  

   
Gambar (a)   Gambar (b) 

 

 Dari kasus soal nomor 3A, buku diletakkan 
diatas telapak tangan dengan massa yang 
berbeda, ini berarti Gaya yang bekerja pada….. 

 
 
 
 
b. Tangan gambar (a)  < dari pada yang 

bekerja pada tangan gambar (b) 
 

5B. Perhatikan gambar 

                 
Gambar (a)   Gambar (b) 

Dari kasus soal nomor 5A, koin yang massanya 
berbeda dijatuhkan ke mentega, ini berarti 
Gaya yang diberikan kepada mentega oleh…. 

 
 
 
b. Koin gambar (a) < dari pada oleh koin 

gambar (b) 
 

8B. Perhatikan gambar 

 
Dari kasus soal nomor 8A, dengan luas 

 
 
 
 
b.     Balok A < dari pada oleh balok B  
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permukaan yang sama kedua balok 

dijatuhkan ke mentega, ini berarti Gaya yang 

diberikan kepada mentega oleh….. 

9B. Perhatikan gambar 

 
Dari kasus soal nomor 9A, jika sepatu di atas 
dikenakan orang yang berbeda, ini berarti 
Gaya yang diberikan kepada sepatu oleh….. 

 
 
 
b.  Orang kurus  < dari pada yang 

dirasakan orang gemuk 

Tabel 4.2. Sebaran soal miskonsepsi 

 

Berdasarkan data hasil penelitian pada tabel 4.1 tentang tekanan, ternyata  20 siswa 

menjawab benar yaitu tekanan dipengaruhi oleh gaya untuk luas permukaan yang tetap. 

Sedangkan data hasil penelitian pada tabel 4.2 tentang gaya, ditemukan 12 siswa 

menjawab benar  yaitu gaya dipengaruhi oleh massa,  dan 8 siswa menjawab salah tetapi 

kesalahannya tidak konsisten, sehingga data ini tidak dianalisa. Dari data yang ada, dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar siswa sudah mengerti tentang gaya dan tekanan untuk 

massa yang berbeda dan luas permukaan sama.  

 

 

b. Untuk massa sama dan luas permukaan berbeda 

 

Soal nomor Jawaban siswa yang salah Jumlah anak 

yang menjawab 

salah 

1A. Andi menarik gerobak di jalan 

menanjak menggunakan tali yang 

berbeda, yaitu tali kecil dan lebar, 

Gaya Andi menarik gerobak 

menggunakan….. 

a.Tali kecil > dari pada 

menggunakan tali lebar 

 

3 

b.Tali kecil <  dari pada 

menggunakan tali lebar 

 

1 

6A. Dinda mendorong meja di bagian 

yang berbeda, yaitu di bagian sudut 

meja dan bibir meja, Gaya yang 

diberikan Dinda untuk mendorong….. 

a.Di bagian sudut meja > 

dari pada di bibir meja 

 

3 

b.Di bagian sudut meja < 

dari pada di bibir meja 

 

1 

2A.   

                     
 Gambar (a)               Gambar(b) 

Berdasarkan gambar di atas, buku 

yang sama dan massa yang sama, 

diletakkan di atas telapak tangan 

orang yang sama dengan posisi yang 

berbeda, ini berarti Gaya yang 

bekerja pada….. 

a.Tangan gambar (a) > dari 

pada yang bekerja pada 

tangan gambar (b). 

 

 

3 

b.Tangan gambar (a) < dari 

pada yang bekerja pada 

tangan gambar (b) 

 

 

1 
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4A. Perhatikan gambar. 

                   
Gambar(a)                           Gambar(b) 

Koin yang sama dijatuhkan ke 

mentega dengan posisi yang berbeda, 

seperti gambar A & B, ini berarti Gaya 

yang diberikan kepada mentega 

oleh….. 

a.Koin gambar (a) > dari 

pada oleh koin gambar (b) 

 

 

3 

b.Koin gambar (a) < dari 

pada oleh koin gambar (b) 

 

 

            

               1 

7A. Perhatikan gambar 

 
Kedua balok memiliki massa dan 

bentuk yang sama, di jatuhkan ke 

mentega dengan posisi yang berbeda, 

ini berarti Gaya yang diberikan 

kepada mentega oleh…. 

a.Balok A > dari pada oleh 

balok B 

 

 

3 

b.Balok A < dari pada oleh 

balok B 

 

 

 

1 

10A.  

                                      
Gambar (a)                             Gambar 

(b) 

Jika bentuk sepatu di atas dikenakan 

orang yang sama, ini berarti Gaya 

yang diberikan kepada…… 

a.Sepatu gambar (a) > dari 

pada kepada sepatu 

gambar (b) 

 

 

3 

b.Sepatu gambar (a) < dari 

pada kepada sepatu 

gambar (b) 

 

1 

Tabel 4.3. Sebaran jawaban miskonsepsi 

 

Berdasarkan data hasil penelitian pada tabel 4.3, kelompok soal perbedaan tekanan dan 

gaya, untuk massa sama dan luas permukaan berbeda, dari 20 siswa sebanyak 2 siswa 

menjawab benar, 14 siswa menjawab salah tetapi kesalahannya tidak konsisten, sehingga 

data ini tidak dianalisa. Sebanyak 4 siswa menjawab salah dan konsisten, ini berarti 

mengalami miskonsepsi. Mereka berpikir bahwa gaya dipengaruhi oleh luas permukaan. 

Dalam hal ini, ditemukan 2 model miskonsepsi yaitu: pertama, 3 anak berpikir bahwa gaya 

tarik/dorong berbanding terbalik dengan luas permukaan. Untuk soal nomor (1A, 2A, 4A, 

6A, 7A dan 10A), 2 anak menjawab bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda menyebar 

ke seluruh titik permukaan benda, sehingga pada benda yang luas permukaan lebar gaya di 

tiap titik permukaannya kecil dan pada benda yang luas permukaannya kecil, gaya di tiap 

titik permukaannya besar. Ini berarti, siswa tidak bisa membedakan antara gaya dan 

tekanan. Padahal yang benar, luas permukaan mempengaruhi tekanan, sedangkan gaya 

dipengaruhi oleh massa dan percepatan gravitasi. 

Satu anak lagi menjawab, untuk soal nomor (1A dan 6A) pada benda yang luas 

permukaannya kecil, gaya geseknya besar, sehingga dibutuhkan gaya yang lebih besar 

untuk mendorong/menarik benda tersebut. Sedangkan untuk soal nomor (2A, 4A, 7A dan 

10A) tentang benda yang dijatuhkan,  anak tersebut menjawab bahwa gaya yang bekerja 

pada luas permukaan tertentu dipengaruhi oleh gravitasi yang besarnya berubah-ubah 
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menurut luas permukaanya. Jika luas permukaannya lebar maka gravitasinya kecil 

sehingga, benda lebih lambat jatuh dari pada benda yang luas permukaannya kecil di mana 

benda tersebut mempunyai gravitasi lebih besar. jawaban ini tidak bisa dianalisa. 

Kedua, 1 anak berpikir bahwa gaya sebanding dengan luas permukaan. Pada benda yang 

luas permukaannya kecil, gaya yang bekerja hanya seluas permukaan kecil tersebut 

sehingga, gaya yang bekerja juga kecil. Pada benda yang luas permukaan lebar, gaya yang 

bekerja seluas permukaan yang lebar tersebut, sehingga gaya yang bekerja besar. Ini 

berarti, siswa tidak mengerti bahwa luas permukaan tidak berpengaruh apapun pada gaya. 

Padahal yang benar, gaya hanya dipengaruhi oleh massa dan percepatan gravitasi bukan 

luas permukaan. 

2. Kelompok soal hubungan gaya dan tekanan 

 

Soal nomor Jawaban siswa yang benar 

3A. Perhatikan gambar.   

  

            
Gambar (a)            Gambar (b) 

 

Dengan tangan orang yang sama, buku 
diletakkan di atas telapak tangan dengan 
massa yang berbeda, ini berarti Tekanan yang 
dirasakan….. 

 
 
 
b. Tangan gambar (a) < dari pada yang 
dirasakan tangan gambar (b) 

5A. Perhatikan gambar 

                    
Gambar (a)   Gambar (b) 

Dari gambar di atas, koin yang massanya 
berbeda dijatuhkan ke mentega, ini berarti 
Tekanan yang dialami mentega oleh…. 

 
 
 
b. Koin gambar (a) < dari pada oleh koin 
gambar (b) 

8A. 

 
Dari gambar di samping, balok mempunyai 

luas permukaan yang sama dan massa yang 

berbeda. Jika  kedua balok dijatuhkan ke 

mentega, ini berarti Tekanan yang dialami 

mentega oleh …. 

 
 
 
 
b. Balok A < dari pada oleh balok B 
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9A.  

 
Bentuk sepatu seperti gambar di samping, 

dikenakan orang yang berbeda, yaitu orang 

gemuk dan kurus, ini berarti Tekanan yang 

dirasakan..… 

 
 
 

b. Orang kurus  < dari pada yang dirasakan 
orang gemuk 

 

Tabel 4.4. Sebaran soal miskonsepsi 

 

Berdasarkan data hasil penelitian pada table 4.4, untuk soal hubungan tekanan dan gaya, 

ternyata 20 siswa menjawab benar. Ini berarti, siswa sudah memahami hubungan tekanan 

dan gaya, yaitu tekanan berbanding lurus dengan gaya, semakin besar gaya maka semakin 

besar tekanannya untuk luas permukaan yang sama.  

 

 

3. Kelompok soal hubungan tekanan dan luas permukaan 

Soal nomor Jawaban siswa yang 

salah 

Jumlah anak yang 

menjawab salah 

1. B. Dari kasus soal nomor 1A, Andi 

menarik gerobak menggunakan tali 

yang berbeda, itu berarti Tekanan 

yang dirasakan tubuh Andi dengan 

menggunakan…. 

b. Tali kecil < dari pada 

menggunakan tali lebar 

 

 2 

c.Tali kecil = 

menggunakan tali lebar 

- 

6B.Dari kasus soal nomor 6A, Dinda 

mendorong meja dibagian yang 

berbeda, ini berarti Tekanan yang 

dirasakan telapak tangan Dinda 

dengan mendorong dibagian…. 

b. Sudut meja < dari 

pada di bibir meja 

 

2 

c.Sudut meja =  

bibir meja di bibir meja 

 

- 

2.B.    

                   
Gambar(a)                   Gambar (b) 

Dari kasus soal nomor 2A, buku 

diletakkan diatas telapak tangan 

dengan posisi yang berbeda, ini 

berarti Tekanan yang dirasakan….. 

b.Tangan gambar (a) < 

dari pada yang dirasakan 

tangan gambar (b) 

 

 

 

2 

c.Tangan gambar (a) = 

yang dirasakan tangan 

gambar (b) 

 

                 - 

 

4.B. Perhatikan gambar.  

         
Gambar(a)               Gambar (b) 

Dari kasus soal nomor 4A, koin 

dijatuhkan ke mentega dengan posisi 

yang berbeda, ini berarti Tekanan 

yang dialami mentega oleh…… 

b. Koin  gambar (a) < 

dari pada oleh koin 

gambar (b) 

2 

c. Koin gambar (a)=koin 

gambar (b) 

- 
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7.B. Perhatikan gambar. 

 
Dari kasus soal nomor 7A, balok 

dijatuhkan ke mentega dengan posisi 

yang berbeda, ini berarti Tekanan 

yang dialami mentega oleh…… 

b. Balok A < dari pada 

oleh balok B 

 

 

               2 

 c. Balok  A = balok B  

- 

10.B.  

  
Gambar(a)            Gambar (b) 

Dari kasus soal nomor 10A, bentuk 

sepatu yang berbeda dikenakan 

orang yang sama, ini berarti Tekanan 

yang dirasakan saat mengenakan …… 

b. Sepatu gambar (a) < 

dari pada saat 

mengenakan sepatu 

gambar (b) 

 

 

2 

c. Sepatu gambar (a) = 

sepatu gambar (b) 

 

 

- 

Tabel 4.5. Sebaran jawaban miskonsepsi 

 

Berdasarkan data hasil penelitian pada table 4.5, kelompok soal hubungan tekanan dan 

luas permukaan, dari 20 siswa sebanyak 6 siswa menjawab benar, 12 siswa menjawab salah 

tetapi kesalahannya tidak konsisten, sehingga data ini tidak dianalisa. Sebanyak 2 siswa 

menjawab salah dan kosisten, ini berarti mengalami miskonsepsi. Anak berpikir bahwa 

besarnya tekanan sebanding dengan luas permukaan. Untuk soal nomor (1B, 2B, 4B, 6B, 7B 

dan 10B), 1 anak menjawab bahwa pada benda yang luas permukaannya kecil, tekanan 

yang bekerja hanya seluas permukaan kecil tersebut sehingga, tekanan yang bekerja juga 

kecil. Pada benda yang luas permukaan lebar, tekanan yang bekerja seluas permukaan yang 

lebar tersebut, sehingga tekanan yang bekerja besar. Ini berarti, siswa tidak mengerti 

hubungan tekanan dan luas permukaan. Padahal yang benar, hubungan tekanan dan luas 

permukaan adalah berbanding terbalik, jika luas permukaan kecil maka tekanannya besar 

dan sebaliknya. 

Satu anak lagi menjawab, untuk soal nomor (1B dan 6B), pada benda yang luas 

permukaannya kecil, berat benda yang ditarik/didorong ringan sehingga tekanannya kecil. 

Ini berarti, siswa tidak bisa membedakan antara berat dan tekanan. Padahal yang benar, 

luas permukaan mempengaruhi tekanan, sedangkan berat dipengaruhi oleh massa dan 

percepatan gravitasi. Sedangkan untuk soal (2B, 4B, 7B dan 10B), anak tersebut menjawab 

bahwa pada benda yang luas permukaannya kecil, tekanan yang bekerja hanya seluas 

permukaan kecil tersebut sehingga, tekanan yang bekerja juga kecil. Pada benda yang luas 

permukaan lebar, tekanan yang bekerja seluas permukaan yang lebar tersebut, sehingga 

tekanan yang bekerja besar. Ini berarti, siswa tidak mengerti hubungan tekanan dan luas 

permukaan. Padahal yang benar, hubungan tekanan dan luas permukaan adalah 

berbanding terbalik, jika luas permukaan kecil maka tekanannya besar dan sebaliknya. 
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5. KESIMPULAN  

 

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa ditemukan miskonsepsi  tentang tekanan, yaitu: 

1) Gaya dipengaruhi oleh luas permukaan. 2) Besarnya tekanan sebanding dengan luas 

permukaan. 

 

Dapat disarankan kepada guru untuk menggunakan alat-alat percobaan sederhana (media 

animasi) saat proses pembelajaran. Sehingga siswa  turut serta dalam suatu pengamatan. 

Untuk peneliti selanjutnya disarankan menyertakan tes wawancara sebagai bagian proses 

penelitian, mengingat masih banyak ditemukan jawaban tidak logis  dari siswa tentang 

konsep tekanan. 
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Nama : 

Kelas : 

Pilihlah satu jawaban yang benar dibawah ini! 

1. A. Andi menarik gerobak di jalan menanjak menggunakan tali yang berbeda, yaitu tali kecil 

dan lebar, Gaya Andi menarik gerobak menggunakan…..  

a. Tali kecil > dari pada menggunakan tali lebar 

b. Tali kecil <  dari pada menggunakan tali lebar 

c. Tali kecil = menggunakan tali lebar 

Alasan:…..  

B. Dari kasus soal nomor 1A, Andi menarik gerobak menggunakan tali yang berbeda, itu 

berarti Tekanan yang dirasakan tubuh Andi dengan menggunakan…. 

a. Tali kecil > dari pada menggunakan tali lebar 

b. Tali kecil < dari pada menggunakan tali lebar 

c. Tali kecil = menggunakan tali lebar 

Alasan:…… 

2. A.     

                                                                                             

Gambar (a)        Gambar (b) 

 

Berdasarkan gambar di atas, buku yang sama dan massa yang sama, diletakkan di atas 

telapak tangan orang yang sama dengan posisi yang berbeda, ini berarti Gaya yang bekerja 

pada….. 

a. Tangan gambar (a) > dari pada yang bekerja pada tangan gambar (b) 

b. Tangan gambar (a) < dari pada yang bekerja pada tangan gambar (b) 

c. Tangan gambar (a) = yang bekerja pada tangan gambar (b) 

Alasan:….. 

B. Dari kasus soal nomor 2A, buku diletakkan diatas telapak tangan dengan posisi yang 

berbeda, ini berarti Tekanan yang dirasakan….. 

a. Tangan gambar (a) > dari pada yang dirasakan tangan gambar (b) 

b. Tangan gambar (a) < dari pada yang dirasakan tangan gambar (b) 

c. Tangan gambar (a) = yang dirasakan tangan gambar (b) 

Alasan:….. 
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3.  A. Perhatikan gambar. 

       

                       
Gambar (a)        Gambar (b) 

 

Dengan tangan orang yang sama, buku diletakkan diatas telapak tangan dengan massa yang 

berbeda, ini berarti Tekanan yang dirasakan….. 

a. Tangan gambar (a) > dari pada yang dirasakan tangan gambar (b)   

b. Tangan gambar (a) < dari pada yang dirasakan tangan gambar (b)  

c. Tangan gambar (a) = yang dirasakan tangan gambar (b)   

Alasan:…….. 

B. Dari kasus soal nomor 3A, buku diletakkan diatas telapak tangan dengan massa yang 

berbeda, ini berarti Gaya yang bekerja pada….. 

a. Tangan gambar (a) > dari pada yang bekerja pada tangan gambar (b) 

b. Tangan gambar (a)  < dari pada yang bekerja pada tangan gambar (b) 

c. Tangan gambar (a) = yang bekerja pada tangan gambar (b) 

Alasan:….. 

4. A. Perhatikan gambar.       

      

Gambar (a)       Gambar (b) 

 Koin yang sama dijatuhkan ke mentega dengan posisi yang berbeda, seperti gambar A & B, 

ini berarti Gaya yang diberikan kepada mentega oleh….. 

a. Koin gambar (a) > dari pada oleh koin gambar (b) 

b. Koin gambar (a) < dari pada oleh koin gambar (b) 

c. Koin gambar (a) = oleh koin gambar (b) 

Alasan:…… 

B. Dari kasus soal nomor 4A, koin dijatuhkan ke mentega dengan posisi yang berbeda, ini 

berarti Tekanan yang dialami mentega oleh…… 

a. Koin  gambar (a) > dari pada oleh koin gambar (b) 

b. Koin  gambar (a) < dari pada oleh koin gambar (b) 

c. Koin gambar (a) = oleh koin gambar (b) 

Alasan:…… 
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5. A.  

      

Gambar (a)       Gambar (b) 

Dari gambar diatas, koin yang massanya berbeda dijatuhkan ke mentega, ini berarti Tekanan 

yang dialami mentega oleh….  

a. Koin gambar (a) > dari pada oleh koin gambar (b)   

b. Koin gambar (a) < dari pada oleh koin gambar (b)    

c. Koin gambar (a) = oleh koin gambar (b)   

Alasan:…… 

B. Dari kasus soal nomor 5A, koin yang massanya berbeda dijatuhkan ke mentega, ini berarti 

Gaya yang diberikan kepada mentega oleh….  

a. Koin gambar (a) > dari pada oleh koin gambar (b) 

b. Koin gambar (a) < dari pada oleh koin gambar (b) 

c. Koin gambar (a) =oleh  koin gambar (b) 

Alasan:….. 

6. A. Dinda mendorong meja dibagian yang berbeda, yaitu dibagian sudut meja dan bibir meja, 

Gaya yang diberikan Dinda untuk mendorong…..  

a. Dibagian sudut meja > dari pada dibibir meja 

b. Dibagian sudut meja < dari pada dibibir meja 

c. Dibagian sudut meja =dibibir meja 

Alasan:……. 

 

B. Dari kasus soal nomor 6A, Dinda mendorong meja dibagian yang berbeda, ini berarti 

Tekanan yang dirasakan telapak tangan Dinda dengan mendorong dibagian….. 

a. Sudut meja > dari pada dibibir meja 

b. Sudut meja < dari pada dibibir meja 

c. Sudut meja = dibibir meja 

Alasan:……. 
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7. A. Perhatikan gambar.    

    

 

Alasan:…… 

B. Dari kasus soal nomor 7A, balok dijatuhkan ke mentega dengan posisi yang berbeda, ini 

berarti Tekanan yang dialami mentega oleh…… 

a. Balok A > dari pada oleh balok B 

b. Balok A < dari pada oleh balok B 

c. Balok  A = oleh balok B 

Alasan:….. 

8. A. 

 

 

Alasan:……… 

B. Dari kasus soal nomor 8A, dengan luas permukaan yang sama kedua balok dijatuhkan ke 

mentega, ini berarti Gaya yang diberikan kepada mentega oleh….. 

a. Balok A > dari pada oleh balok B 

b. Balok A < dari pada oleh balok B 

c. Balok A = balok B 

       Alasan:. . . . . 

 

9. A.  

 
 

 

Alasan:…… 

 

Kedua balok memiliki massa dan bentuk yang sama, di jatuhkan ke 

mentega dengan posisi yang berbeda, ini berarti Gaya yang diberikan 

kepada mentega oleh…. 

a. Balok A > dari pada oleh balok B 

b. Balok A< dari pada oleh balok B 

c. Balok A =oleh  balok B 

Dari gambar di samping, balok mempunyai luas permukaan yang 

sama dan massa yang berbeda. Jika  kedua balok dijatuhkan ke 

mentega, ini berarti Tekanan yang dialami mentega oleh….  

a. Balok A > dari pada oleh balok B    

b. Balok A < dari pada oleh balok B    

c. Balok A = oleh balok B  

Bentuk sepatu seperti gambar di samping, dikenakan orang yang 

berbeda, yaitu orang gemuk dan kurus, ini berarti Tekanan yang 

dirasakan..… 

a. Orang kurus  > dari pada yang dirasakan orang gemuk 

b. Orang kurus  < dari pada yang dirasakan orang gemuk 

c. Orang kurus = yang dirasakan orang gemuk 
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B. Dari kasus soal nomor 9A, jika sepatu di atas dikenakan orang yang berbeda, ini berarti 

Gaya yang diberikan kepada sepatu oleh….. 

a. Orang kurus  > dari pada oleh orang gemuk 

b. Orang kurus  < dari pada oleh orang gemuk 

c. Orang kurus = oleh orang gemuk 

Alasan:….. 

10. A.  

                        

Gambar (a)        Gambar (b)  

 Jika bentuk sepatu diatas dikenakan orang yang sama, ini berarti Gaya yang diberikan 

kepada…… 

a. Sepatu gambar (a) > dari pada kepada sepatu gambar (b) 

b. Sepatu gambar (a) < dari pada kepada sepatu gambar (b) 

c. Sepatu gambar (a) = kepada sepatu gambar (b) 

Alasan:…… 

B. Dari kasus soal nomor 10A, bentuk sepatu yang berbeda dikenakan orang yang sama, ini 

berarti Tekanan yang dirasakan saat mengenakan …… 

a. Sepatu gambar (a) > dari pada saat mengenakan sepatu gambar (b) 

b. Sepatu gambar (a) < dari pada saat mengenakan sepatu gambar (b) 

c. Sepatu gambar (a) =saat mengenakan sepatu gambar (b) 

Alasan:…. 
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Untuk soal F≈A 

siswa Jawaban siswa Alasan siswa 

1A 2A 4A 6A 7A 10A 

1 A B A A B B 1A. Karena luas permukaan tali kecil lebih kecil, maka gaya 
yang diberikan besar. 
2A. luas permukaan gambar (a) besar, jadi gaya yang 
diberikan kecil. 
4A. luas permukaan koin A lebih kecil, berarti gaya yg 
diberikan lebih besar. 
6A. dibagian sudut meja gayanya besar karena luas 
permukaannya besar. 
7A. luas permukaan balok A besar, gaya yg diberikan besar. 
10A. karena luas permukaan gambar (a) besar, jadi gaya 
yang diberikan kecil. 

2 B B A B B B 1A.tali kecil, gaya kecil. 
2A.luas permukaan buku (a) kecil,gaya kecil. 
6A. karena sudut meja permukaannya kecil. 
4A, 7A dan 10A.luas permukaan kecil,gaya juga kecil. 

3 A A B B A B 1A, 2A, 4A dan 6A.luas permukaan kecil, gaya juga kecil. 
7A dan10A.tekanan berbanding terbalik dengan luas 
permukaan. 

4 B C A B C A 1A. gaya tali kecil berbanding terbalik dg gaya tali besar. 
2A. (BENAR). 
4A. tekanan berbanding terbalik dg luas permukaan. 
6A dan 7A.karena gaya yg diberikan sebanding dg tekanan. 
10A. mengulang pertanyaan. 

5 B B A A A A 1A dan 2A.tekanan sebanding dengan gaya. 
4A, 6A, 7Adan 10A.karena luas permukaankecil maka 
gayanya besar. 

6 A A A B B A 1A, 7A dan 10A. tidak memberi alasan. 
2A dan 4A.karena luas permukaan kecil, gayanya besar. 
2A dan 6A. tekanan berbanding terbalik dg luas permukaan. 

7 A C A B C C 1A. massa dari kedua tali tersebut berbeda. 
4A. karena posisi kedua benda berbeda. 
6A. karena massa dari bagian meja berbeda. 
2A, 7A dan 10A. (BENAR). 

8 B C A A B A 1A, 7A dan 10A.tidak memberi alasan. 
2A. tekanan sebanding dengan gaya. 
4A dan 6A.mengulang pertanyaan. 

9 B C C A C C 1A. mengulang pertanyaan. 
2A. karena massa zat padat tidak berubah walaupun 
diletakkan pada posisi berbeda. 
6A. karena dibagian sudut meja lebih besar dari pada bibir 
meja. 
4A, 7A dan 10A. (BENAR). 

10 C B A B A B 1A. karena tekanan sebanding dengan gaya. 
2A dan 4A.mengulang jawaban. 
6A. jika dinda mendorong dibagian sudut meja akan lama, 
jika mendorong dibagian bibir meja akan cepat. 
7A. karena jika balok A dijatuhkan kementega lebih cepat. 

11 C A A A A A 1A. karena tekanan dan gaya sama besar. 
2A. mengulang jawaban. 
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4A. tidak ada alasan. 
7A. luas permukaan kecil maka gaya besar. 
6A dan 10A. tekanan besar, gaya besar. 

12 A C A A A A 1A. tidak ada alasan. 
2A dan 4A.tekanan sebanding dengan gaya. 
6A. karena sudut meja lebih besar. 
7A. tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. 
10A. karena tekanan yg diberikan oleh sepatu A lebih kecil, 
maka gayanya besar. 

13 B C A A A A 1A. tali kecil mengeluarkan gaya kecil dan sebaliknya. 
2A. tekanan sebanding dengan gaya. 
4A. luas permukaan kecil, maka gayanya besar. 
6A. karena tekanan yg diberikan pada sudut meja lebih 
besar, maka gayanya juga besar. 
7A. luas permukaan besar, gayanya juga besar. 
10A. tekanan besar maka gayanya juga besar. 

14 B C B B C C 1A , 2A dan 6A.gaya suatu dorongan atau tarikan. 
4A. koin A lebih kecil dari koin B. 
10A. A sama dengan B. 
7A. tidak ada alasan. 

15 B B A A C A 1A. luas permukaan kecil,gayanya juga kecil. 
2A. gaya benda A lebih kecil dari benda B. 
6A. karena dibagian sudut meja butuh gaya yg lebih kuat 
untuk mendorong meja. 
7A. sebenarnya gaya yg diberikan sama, tetapi massanya 
berbeda. 
4A dan 10A. mengulang jawaban. 

16 C C C C A B 1A. tekanan sebanding dengan gaya. 
2Adan 4A. (BENAR). 
6A. karena gaya dorong. 
7A dan 10A. karena suatu dorongan atau tarikan. 

17 A B A A A A 1A. karena gaya gesek antara tali kecil dengan tubuh lebih 
kecil, maka gaya yang diperlukan besar. 
2A. karena gaya yg bekerja di tangan A tekanan yg diberikan 
lebih kecil , karena permukaannya lebih luas. 
4A. karena koin gambar A lebih besar dari pada gambar B. 
6A. karena dibagian sudut meja lebih kecil dibandingkan 
dibibir meja, maka gaya yang dibutuhkan besar. 
7A. karena luas permukaan balok A lebih besar dari pada 
balok B. 
10A. karena luas permukaannya membuat tekanannya kecil 
dan gayanya kecil. 

18 B A C A B B 1A, 2A dan 6A.karena tekanan berbanding terbalik dengan 
luas permukaan. 
4A. tekanan sebanding dengan gaya. 
7A. tidak ada alasan. 
10A. karena labih besar A dari pada B. 
 
 

19 B B C C B C 1A. tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. 
2A. karena luas permukaan gambar A lebih besar dari pada 
gambar B. 
4A dan 6A.tekanan sebanding dengan gaya. 
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7A. karena luas permukaan balok A lebih kecil dari pada 
balok B. 
10A. tidak ada alasan. 

20 B B A A B B 1A. karena tali yang lebar gaya yg dihasilkan lebih besar. 
2A. karena massa pada buku B lebih besar. 
4A dan 7A.mengulang jawaban. 
6A. karena dibagian sudut meja apabila didorong akan lebih 
ringan dari pada dibagian bibir meja. 
10A. karena gaya sepatu lebih kecil tetapi tekanannya besar. 
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Untuk soal F≈m 

siswa Jawaban siswa Alasan siswa 

3B 5B 8B 9B 

1 B B B B 3B dan 5B.gaya besar, tekanan juga besar. 
8B. karena beratnya berbeda. 
9B. mengulan pertanyaan. 

2 B A B B 3B, 8B dan 9B. (BENAR) 
5B. karena tekannya lebih besar yang A. 

3 B B A B  5Bdan 8B.tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. 
3Bdan 9B.tekanan sebanding dg gaya. 

4 B B B B 3B, 9B.mengulang pertanyaan. 
5B dan 8B, karena gaya yang diberikan sebanding dg tekanan. 

5 B B B B  3B, 5B, 8B dan 9B.karena tekanan besar, gayanya juga besar. 

6 B B B B 3B. gaya lebih besa dari tekanan. 
5B. (BENAR). 
8B dan 9B.tidak memberi alasan. 

7 B B B B  3B, 5B, 8B dan 9B. (BENAR) 

8 B B B B 3B. mengulang pertanyaan. 
5B. gaya gambar B menghasilkan tekanan besar. 
8B dan 9B. tidak ada alasan. 

9 B B C B 3B, 5B, dan 9B. (BENAR). 
8B. karena kedua balok memiliki luas permukaan sama maka 
tekanan yg diberikan sama. 

10 C A C A 3B, 8B dan 9B. Karena luas permukaannya sama,maka gayanya 
sama. 
5B, 8B dan 9B. tidak ada alasan. 

11 A B B A 3B. karena gaya yg diberikan kecil maka luas permukaannya kecil. 
5B, 8B dan 9B.tekanan besar,gaya besar. 

12 B B C C 8B dan 9B.tekanan sebanding dengan gaya. 
3B, 5B mengulang jawaban. 

13 B A B B 3B dan 9B. tekanan sebanding dengan gaya. 
5B. tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. 
8B. tidak ada alasan. 

14 B A C B 3B, 9B (BENAR). 
5B. tidak ada alasan. 
8B. A lebih kecil B 

15 B B C A 5B. (BENAR). 
3B .mengulang jawaban. 
8B. sebenarnya gaya yg diberikan sama, tetapi massanya berbeda. 
9B. karena gaya yg diberikan orang gemuk lebih kecil dari orang 
kurus. 

16 A B A B 5B. (BENAR). 
3B dan 8B.karena suatu dorongan atau tarikan. 
9B. karena menggunakan gaya dorong. 

17 B B B B 3B.karena di gambar A jumlah bebannnya lebih banyak 
dibandingkan gambar B. 
5B dan 8B.  (BENAR). 
9B. mengulang jawaban. 

18 A B A B  3B dan 9B.karena tekanan berbanding terbalik dengan luas 
permukaan. 
5B. tekanan sebanding dengan gaya. 
8B. tidak ada alasan. 
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19 B B B C 3B. karena tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. 
5B. gaya berbanding terbalik dengan luas permukaan. 
8B dan 9B.tidak ada alasan. 

20 B C C B 3B. mengulang jawaban. 
5B dan 8B.karena gaya gambar A sama dengan gambar B. 
9B. (BENAR) 
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Untuk soal 
A

P
1

  

siswa Jawaban siswa Alasan siswa 

1B 2B 4B 6B 7B 10B 

1 A A A A A A 1B, 2B, 4B, 7B dan 10B. (BENAR) 
6B. tekanan besar, gaya besar. 

2 B A A A A A 1B. jika menggunakan tali lebar akan berat. 
2B. karena luas permukaan kecil maka tekannnya besar. 
4B, 6B, 7B dan 10B. karena luas permukaannya berbeda. 

3 A A B A A A 1B, 2B, 4B, 6B, 7B dan 10B. tekanan berbanding terbalik 
dengan luas permukaan. 

4 B C A B C B 1B dan 2B. tekanan yg diberikan sebanding dg gaya yg 
diberikan. 
4B, 6B,7B dan 10B. tekanan berbanding terbalik dg luas 
permukaan. 

5 B A A B A B 1B, 2B, 4B, 6B dan 10B. tekanan sebanding dengan gaya. 
7B. (BENAR). 

6 A B A B A B 1B dan 4B. tekanan berbanding terbalik dg luas permukaan. 
2B. tekanan sebanding dengan gaya. 
6B, 7B dan 10B. tidak memberi  alasan. 

7 B B B B B B 1B, 2B, 4B, 6B dan 10B.karena luas permukaan kecil, tekanan 
juga kecil. 
7B. karena luas permukaan balok A lebih besar. 

8 C C A A A B 1B dan 2B. tekanan sebanding dengan gaya. 
4B, 6B dan 7B. (BENAR). 
10B. tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. 

9 B C B A B B 1B. mengulang pertanyaan. 
2B. karena massa kedua buku sama. 
4B. luas permukaan koin A kecil maka tekanan yang dihasilkan 
juga kecil. 
6B. sudut meja lebih besar dari bibir meja. 
7B dan 10B. luas permukaan besar maka tekanannya juga 
besar. 

10 B A B A A C 1B. karena tekanan berbanding terbalik dengan luas 
permukaan. 
2B. mengulang jawaban. 
4B dan 10B. tidak ada alasan. 
6B. karena sudut meja leboih berat didorong dari pada bibir 
meja. 
7B. karena balok A lebih panjang dari balok B. 

11 B A B B A A 1B. karena tekanan lebih kecil dari pada gaya. 
2B. mengulang jawaban. 
4B, 6B dan 7B. gaya sebanding dengan tekanan. 
10B. karena pada tekanan gambar B kecil, maka gaya juga 
kecil. 

12 A C C B C B 1B. (BENAR) 
2B, 4B dan 7B. tekanan sebanding dengan gaya. 
6B. sudut meja lebih kecil dari pada bibir meja. 
10B. mengulang jawaban. 

13 B B B A A A 1B, 2B dan 7B. tekanan berbanding terbalik dengan luas 
permukaan. 
4B. luas permukaan besar, tekanannya besar. 
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6B dan 10B.. gaya sebanding dengan tekanan. 
 

14 B C B B A B 1B. tekanan sebanding dengan gaya. 
2B dan 7B. tekanan berbanding terbalik dengan luas 
permukaan 
4B. tidak ada alasan. 
6B dan 10B.luas permukaan bidang tekan. 
 

15 B A A A A B 1B, 2B, 4B, 6B,7B dan 10B.mengulang jawaban. 
 

16 - B A A C C 2B dan 10B. karena  tekanan berbanding terbalik dengan luas 
permukaan. 
4B. tekanan sebanding dengan gaya. 
6B dan 7B. karena luas permukaan. 

17 B A A B A A 1B. karena doronga tali kecil lebih kecil dan sebaliknya. 
2B. (BENAR). 
4B. mengulang jawaban. 
6B. karena luas permukaannya lebih kecil dibandingkan luas 
permukaan dibibir meja. 
7B. karena biadng tekan balok A lebih besar dari pada balok B. 
10B. karena luas permukaannya membuat tekanannya lebih 
kecil. 

18 A A - A A A 1B. tekanan yg dirasakan tubuh Andi terbalik dengan luas 
permukaan. 
2B, 4B dan 10B. tidak ada alasan. 
6B. karena tekanan berbanding terbalik dengan luas 
permukaan. 
7B. tekanan sebanding dengan gaya. 

19 C - A C A C 1B, 6B. tekanan sebanding dengan gaya. 
4B. (BENAR) 
7B. tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. 
10B. tidak ada alasan. 

20 B B B B B A 1B. karena gaya dan tekanan sebanding. 
2B. mengulang jawaban. 
4B. karena luas permukaan gambar A lebih kecil dari pada 
permukaan gambar B, maka tekanan gambar A lebih kecil dari 
pada gambar B. 
6B. sudut meja lebih kecil, tekanan yg dihasilkan juga kecil. 
7B. tidak ada alasan. 
10B. karena sepatu A lebih kecil dari pada sepatu B, maka 
tekanan sepatu A lebih kecil. 
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Untuk soal P≈m 

siswa Jawaban siswa Alasan siswa 

3A 5A 8A 9A 

1 B B B B 3A dan 8A. tekanan besar, gaya besar. 
5A. gaya besar, tekanan besar. 
9A. tidak memberikan alas an. 

2 B A B B 3A dan 9A. (BENAR) 
5A. karena gaya yang diberikan besar yg A. 
8A. karena massa kedua balok berbeda. 

3 B B B A 3A dan 9A. tekanan berbanding terbalik denga luas permukaan. 
5A dan 8A. tekanan sebanding dengan gaya. 

4 B B B A 3A. mengulang pertanyaan. 
5A. karena massa koin A lebih kecil dari pada koin B. 
8A.tekanan balok A berbanding terbalik dg balok B. 
9A. tekanan orang gemuk berbanding terbalik dg orang kurus. 

5 B B B B 3A dan 9A. karena gaya besar maka tekanannya besar. 
5A. mengulang pertanyaan. 
8A. (BENAR). 

6 B B B B 3A. dorongan gaya yg diberikan tiap satuan luas permukaan bidang 
tekan. 
5A. tekanan sebanding dengan gaya. 
8A dan 9A. tidak memberi alasan. 

7 B B B B 3A, 5A, 8A dan 9A. (BENAR) 

8 B B B B 3A. tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. 
5A. mengulang pertanyaan. 
8A dan 9A. tidak ada alasan. 

9 B B B B 3A, 5A,8A. (BENAR). 
9A. mengulang pertanyaan. 

10 B B B B 3A. karena jumlah bukunya berbeda. 
5A, 8A dan 9A. tidak ada alasan. 

11 B B A B 3A. karena gaya yg diberikan besar, maka alasnya harus besar. 
5A. karena gaya kecil maka luas permukaannya kecil. 
8A. karena massa balok B besar,maka tekanannya besar. 
9A. karena tekanan besar, jadi luas permukaan besar.karena gaya besar 
maka tekanan besar. 

12 B B C B 3A, 5A. (BENAR). 
8A. karena tekanan sebanding dengan gaya. 
9A. mengulang jawaban. 

13 B C B B 3A. karena tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. 
5A. gaya sebanding dengan tekanan. 
8A. karena massa bernbeda, maka tekanan berbanding terbalik dengan 
luas permukaan. 
9A. orang gemuk memiliki gaya yang besar karena lusa permukaan besar 
maka orang gemuk ˃ orang kurus. 

14 B B B B 3A dan 9A. (BENAR). 
5A. tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. 
8A. A lebih kecil dari B. 

15 B B B B 3A. (BENAR) 
5A, 8A dan 9A. mengulang jawaban. 

16 B C B B 3A. karena dengan luas permukaan. 
5A. karena tekanan sebanding dengan gaya. 
8A. tidak ada alasan. 
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9A. (BENAR). 

17 B B B B 3A, 5A dan 9A. (BENAR) 
8A. karena bidang tekan balok A lebih besar dibandingkan balok B. 

18 A B B B 3A, 5A, 8A, 9A. tidak ada alasan. 

19 B B B - 3A. karena tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. 
5A. tekanan sebanding dengan gaya. 
8A dan 9A. tidak ada alasan. 

20 B B B B 3A dan 9A. mengulang jawaban 
5A. (BENAR). 
8A. tidak ada alasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

siswa Jawaban Siswa 

AF   
( 6 soal) 

mF   
(4 soaL) A

P
1


 

(6 soal)
 

mP   
(4 soal) 

1 3 soal dijawab A 
3 soal dijawab B 

(SALAH) 

4 soal dijawab B 
(BENAR) 

6 soal dijawab A 
(BENAR) 

4 soal dijawab B 
(BENAR) 

2 1 soal dijawab A 
5 soal dijawab B 
(MISKONSEPSI) 

1 soal dijawab A 
3 soal dijawab B 

(BENAR) 

5 soal dijawab A 
1 soal dijawab B 

(BENAR) 

1 soal dijawab A 
3 soal dijawab B 

(BENAR) 

3 2 soal dijawab A 
4 soal dijawab B 

(SALAH) 

1 soal dijawab A 
3 soal dijawab B 

(BENAR) 

5 soal dijawab A 
1 soal dijawab B 

(BENAR) 

1 soal dijawab A 
3 soal dijawab B 

(BENAR) 

4 2 soal dijawab A 
2 soal dijawab B 
2 soal dijawab C 

(SALAH) 

4 soal dijawab B 
(BENAR) 

1 soal dijawab A 
3 soal dijawab B 
2 soal dijawab C 

(SALAH) 

1 soal dijawab A 
3 soal dijawab B 

(BENAR) 

5 4 soal dijawab A 
2 soal dijawab B 

(SALAH) 

4 soal dijawab B 
(BENAR) 

3 soal dijawab A 
3 soal dijawab B 

(SALAH) 

4 soal dijawab B 
(BENAR) 

6 4 soal dijawab A 
2 soal dijawab B 

(SALAH) 

4 soal dijawab B 
(BENAR) 

3 soal dijawab A 
3 soal dijawab B 

(SALAH) 

4 soal dijawab B 
(BENAR) 

7 2 soal dijawab A 
1 soal dijawab B 
3 soal dijawab C 

(SALAH) 

4 soal dijawab B 
(BENAR) 

6 soal dijawab B 
(MISKONSEPSI) 

4 soal dijawab B 
(BENAR) 

8 3 soal dijawab A 
2 soal dijawab B 
1 soal dijawab C 

(SALAH) 

4 soal dijawab B 
(BENAR) 

3 soal dijawab A 
1 soal dijawab B 
2 soal dijawab C 

(SALAH) 

4 soal dijawab B 
(BENAR) 

9 1 soal dijawab A 
1 soal dijawab B 
4 soal dijawab C 

(BENAR) 

3 soal dijawab B 
1 soal dijawab C 

(BENAR) 

1 soal dijawab A 
4 soal dijawab B 
1 soal dijawab C 

(SALAH) 

4 soal dijawab B 
(BENAR) 

10 2 soal dijawab A 
3 soal dijawab B 
1 soal dijawab C 

(SALAH) 

2 soal dijawab A 
2 soal dijawab C 

(SALAH) 

3 soal dijawab A 
2 soal dijawab B 
1 soal dijawab C 

(SALAH) 

4 soal dijawab B 
(BENAR) 

11 5 soal dijawab A 
1 soal dijawab C 
(MISKONSEPSI) 

2 soal dijawab A 
2 soal dijawab B 

(SALAH) 

3 soal dijawab A 
3 soal dijawab B 

(SALAH) 

1 soal dijawab A 
3 soal dijawab B 

(BENAR) 

12 5 soal dijawab A 
1 soal dijawab C 
(MISKONSEPSI) 

 
 

2 soal dijawab B 
2 soal dijawab C 

(SALAH) 

1 soal dijawab A 
2 soal dijawab B 
3 soal dijawab C 

(SALAH) 

3 soal dijawab B 
1 soal dijawab C 

(BENAR) 

13 4 soal dijawab A 
1 soal dijawab B 
1 soal dijawab C 

(SALAH) 

1 soal dijawab A 
3 soal dijawab B 

(BENAR) 

3 soal dijawab A 
3 soal dijawab B 

(SALAH) 

4 soal dijawab B 
(BENAR) 
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14 3 soal dijawab B 
3 soal dijawab C 

(SALAH) 

1 soal dijawab A 
2 soal dijawab B 
1 soal dijawab C 

(SALAH) 

1 soal dijawab A 
4 soal dijawab B 
1 soal dijawab C 

(SALAH) 

4 soal dijawab B 
(BENAR) 

15 3 soal dijawab A 
2 soal dijawab B 
1 soal dijawab C 

(SALAH) 

1 soal dijawab A 
2 soal dijawab B 
1 soal dijawab C 

(SALAH) 

4 soal dijawab A 
2 soal dijawab B 

(BENAR) 

4 soal dijawab B 
(BENAR) 

16 1 soal dijawab A 
1 soal dijawab B 
4 soal dijawab C 

(BENAR) 

2 soal dijawab A 
2 soal dijawab B 

(SALAH) 

2 soal dijawab A 
1 soal dijawab B 
2 soal dijawab C 

(SALAH) 

3 soal dijawab B 
1 soal dijawab C 

(BENAR) 

17 5 soal dijawab A 
1 soal dijawab B 
(MISKONSEPSI) 

4 soal dijawab B 
(BENAR) 

4 soal dijawab A 
2 soal dijawab B 

(BENAR) 

4 soal dijawab B 
(BENAR) 

18 2 soal dijawab A 
3 soal dijawab B 
1 soal dijawab C 

(SALAH) 

2 soal dijawab A 
2 soal dijawab B 

(SALAH) 

5 soal dijawab A 
(BENAR) 

1 soal dijawab A 
3 soal dijawab B 

(BENAR) 

19 3 soal dijawab B 
3 soal dijawab C 

(SALAH) 

3 soal dijawab B 
1 soal dijawab C 

(BENAR) 

2 soal dijawab A 
3 soal dijawab C 

(SALAH) 

3 soal dijawab B 
(BENAR) 

20 2 soal dijawab A 
4 soal dijawab B 

(SALAH) 

2 soal dijawab B 
2 soal dijawab C 

(SALAH) 

1 soal dijawab A 
5 soal dijawab B 
 (MISKONSEPSI) 

4 soal dijawab B 
(BENAR) 
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HASIL WAWANCARA 

1.  Kelompok soal perbedaan tekanan dan gaya (Untuk massa sama dan luas permukaan 

berbeda). 

a. Kelompok anak yang berpikir bahwa gaya berbanding terbalik dengan luas permukaan. 

 wawancara dengan anak no. 11 dan 12. 

 Dari soal tertulis yang pernah saya berikan, kamu konsisten menjawab bahwa gaya 

berbanding terbalik dengan luas permukaan (menurut kamu, jika benda yang luas 

permukaannya lebar, maka gayanya kecil dan sebaliknya), apa alasanmu? 

Jawaban siswa: 

Karena pada benda yang luas permukaan lebar , gayanya menyebar  pada benda 

tersebut dan sebaliknya. 

 Dari mana kamu tahu bahwa pada benda yang luas permukaannya lebar gayanya 

menyebar? 

Jawaban siswa: 

Jika kita meletakkan sebuah benda yang sama, tetapi dengan luas permukaan 

yang berbeda(lebar/kecil) pada tangan kita, benda yang luas permukaannya lebar 

akan terasa ringan dibandingkan dengan benda yang mempunyai luas permukaan 

kecil. 

 Jadi menurutmu massa bendanya bisa berubah-ubah menurut luas 

permukaannya? 

Jawaban siswa: 

Massanya tetap sama, karena bendanya kan sama. Tetapi  gaya yang bekerja pada 

luas permukaan tertentu yang membuat benda tersebut terasa ringan atau berat. 

 Wawancara dengan anak no. 17. 

 Dari soal tertulis yang pernah saya berikan, kamu konsisten menjawab bahwa gaya 

berbanding terbalik dengan luas permukaan (menurut kamu, jika benda yang luas 

permukaannya lebar, maka gayanya kecil dan sebaliknya), apa alasanmu? 

Jawaban siswa: 

Menurut saya, untuk soal no.1A dan 6A, ada gaya gesek yang mempengaruhi 

besar/kecilnya gaya.  

 Ada gaya gesek antara apa dengan apa? 

Jawaban siswa: 

 Kalau untuk no. 1A, ada gaya gesek antara tali dengan bahu. Karena ketika 

menarik gerobak menggunakan tali kecil, bahu akan merasakan lebih sakit 
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dibandingkan menggunakan tali lebar. Itu berarti dibutuhkan gaya besar 

untuk menarik gerobak tersebut. 

 Sedangkan untuk no.6A, ada gaya gesek antara tangan dengan bagian 

sudut meja/bibir meja. Saat mendorong meja dibagian sudut meja(luas 

permukaan kecil) tangan akan terasa lebih sakit dibandingkan dengan 

mendorong meja di bagian bibir meja. Sehingga gaya yang dibutuhkan 

besar. 

 Lalu bagaimana dengan soal nomor lainnya, apakah besarnya gaya 

dipengaruhi oleh gaya gesek juga? Kalau tidak, lalu apa yang mempengaruhi 

besarnya gaya menurut kamu. 

Jawaban siswa: 

Tidak, untuk soal yang lainnya besar gaya dipengaruhi oleh  gravitasi.  

Contoh: ketika kita menjatuhkan batu bata dengan posisi yang berbeda. 

 

 

 

Jika kita menjatuhkan batu bata seperti gambar diatas, maka batu bata B akan 

lebih cepat sampai ke tanah dari pada batu bata A. Karena gravitasi atau gaya 

tarik bumi batu bata A lebih besar dari pada batu bata B.  

 Megapa gravitasi batu bata A dan batu bata B bisa berbeda? 

Jawaban siswa: 

Karena besarnya gravitasi dipengaruhi oleh luas permukaan benda. Benda yang 

luas permukaannya kecil, gravitasinya besar dan sebaliknya. 

 Lalu bagaimana dengan no 1A dan 6A, ada gravitasinya atau tidak? 

Jawaban siswa: 

Ada, tetapi besar gravitasinya sama. Karena bendanya ditarik kearah horizontal. 

 

b. Kelompok anak yang berpikir bahwa gaya sebanding dengan luas permukaan. 

 Dari soal tertulis yang pernah saya berikan, kamu konsisten menjawab bahwa gaya 

sebanding dengan luas permukaan (menurut kamu, jika benda yang luas 

permukaannya kecil, maka gayanya  kecil dan sebaliknya), apa alasanmu? 

Jawaban siswa: 

Karena pada benda yang luas permukaan kecil , gayanya hanya pada luas 

permukaan kecil tersebut, sehingga gaya yang bekerja juga kecil dan sebaliknya. 

 Kamu bisa kasih contohnya?  

Jawaba siswa: 

Contoh: ketika kita meletakkan kotak pensil dengan posisi yang berbeda. 

 

 

           A 

B 

           A 

B 
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Jika kita meletakkan kotak pensil seperti gambar diatas, maka kotak pensil B akan 

lebih terasa ringan dari pada kotak pensil A.  

 Apa kamu sudah pernah mencobanya? 

Jawaban siswa: 

Belum, tapi waktu saya jawab soal saya berpikir seperti itu. Bahwa benda yang 

luas permukaanya kecil akan memberikan gaya yang kecil juga. 

 

2. Kelompok soal hubungan tekanan dan luas permukaan 

 Wawancara dengan anak no. 7 

 Dari soal tertulis yang pernah saya berikan, kamu konsisten menjawab bahwa 

tekanan sebanding dengan luas permukaan (menurut kamu, jika benda yang luas 

permukaannya kecil, maka tekanannya  kecil dan sebaliknya), apa alasanmu? 

Jawaban siswa: 

Karena benda yang luas permukaannya kecil, tekanannya kecil. 

 Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? tolong berikan contohnya. 

Jawaban siswa: 

Ya kalau benda yang luas permukaannya kecil, menekannya lebih kecil. 

Contoh: ketika kita meletakkan balok dengan posisi yang berbeda. 

 

 

   

Balok B luas permukaannya lebih kecil, jadi lebih ringan dan sebaliknya. 

 Iya, mengapa kamu berpikir seperti itu? 

Jawaban siswa: 

Kalau yang luas permukaannya kecil, tekanannya kecil  karena tekanannya seluas 

permukaan tersebut dan sebaliknya. 

 Wawancara untuk anak no.20 

 Dari soal tertulis yang pernah saya berikan, kamu konsisten menjawab bahwa 

tekanan sebanding dengan luas permukaan (menurut kamu, jika benda yang luas 

permukaannya kecil, maka tekanannya  kecil dan sebaliknya), apa alasanmu? 

Jawaban siswa: 

 Menurut saya  untuk soal no 1A, menarik gerobak menggunakan tali yang 

kecil bisa membuat lebih ringan, karena tekanannya lebih kecil dan 

sebaliknya. 

 Sedangkan soal no.6A, mendorong meja dibagian sudut meja akan lebih 

ringan, sehingga tekanannya kecil. 

 Atas dasar apa kamu berpikir seperti itu, apa pernah mencoba? 

Jawaban siswa: 

Belum, tapi saya berpikir seperti itu. 

 lalu bagaimana dengan nomor yang lainnya? 

Jawaban siswa: 

           A 

B 
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Untuk soal yang lain, untuk benda yang luas permukaannya kecil, tekanannya kecil  

karena tekanannya seluas permukaan tersebut dan sebaliknya. 

 

 

 

  




