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Abstrak 

Berdasarkan pengalaman peneliti mengajar, ditemukan bahwa siswa kurang memahami 

perbedaan tekanan pada zat padat dan tekanan pada zat cair. Hal ini disebabkan konsepsi 

siswa saat menerima pelajaran dari guru tidak sesuai dengan apa yang disampaikan guru. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui konsepsi siswa tentang tekanan hidrostatis. Diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan masukan kepada guru fisikaadanya beberapa miskonsepsi 

tentang tekanan hidrostatis yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang 

pembelajaran yang memungkinkan siswa merekonstruksi konsepsinya.Dari hasil penelitian 

ditemukan beberapa jenis konsepsi siswa yaitu:` Siswa mencampur adukkan istilah  tekanan 

pada zat padat dan tekanan pada zat cair. 

Kata kunci :konsep, konsepsi, tekanan hidrostatis. 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan pengalaman peneliti mengajar, masih banyak siswa yang kurang memahami 

perbedaan tekanan pada zat padat dan tekanan pada zat cair. Walaupun sudah mendapatkan 

pelajaran dari guru tentang tekanan hidrostatis, siswa masih sering  menganggap hal-hal yang 

mempengaruhi besarnya tekanan pada zat cairsama seperti pada zat padat.Kesalahan siswa ini 

dikarenakan oleh konsepsi siswasetelah menerima pelajaran dari guru tidak sesuai dengan 

konsep yang disampaikan guru. Karena siswa sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di 

dalam lingkungannya yang memberikan pengalaman  tertentu kepadanya.3Sehingga apa yang 

disampaikan guru tidak sesuai dengan apa yang ada di kepala siswa. 

Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui konsepsi siswa tentang 

tekanan hidrostatis. 

Penelitian ini memberi masukan pada para guru sebagai  pengajar agar sebelum mengajar 

terlebih dahulu mengetahui konsep awal (pra konsep) siswa, supaya dapat digunakan untuk 

merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa  merestrukturisasi konsepsinya.  

Penelitian mengenai konsepsi siswa tentang fisika sudah pernah dilikukan oleh beberapa 

mahasiswa pendidikan fisika FSM UKSW dengan berbagai materi tentang fisika. Diantaranya 

Konsepsi siswa tentang usaha dan energi (Ignasia Evi Susanti), Konsepsi siswa tentang 
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pembentukan bayangan pada lensa cembung (Nuridawati), Pembentukan bayangan oleh 

lubang kecil (Margareta L.T. Kalumbang).10 

Topik yang dipilih dalam penelitian ini adalah Konsepsi Siswa Tentang Tekanan Hidrostatis. 

Karena topik ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain. 

 


