
DASAR TEORI 

Setiap benda (obyek) di lingkungan manusia memiliki bentuk, ukuran, dan ciri-ciri. Untuk 

mengenali suatu obyek,maka kita harus tau ciri-cirinya sehingga kita dapat membedakan suatu 

obyek dengan obyek lainnya. Misalnya kata  “meja”, walaupun setiap meja memiliki bentukdan 

ukuran berbeda tapi tetap ada kesamaan antara semua meja yang membedakan meja dari 

kursi,pintu dari jendela dan obyek lainnya. 

 

Konsep 

Definisi konsep menurut Ausubel, Novak dan Hanessian6, konsep adalah benda, peristiwa 

situasi atau ciri-ciri yang memiliki ciri khas yang terwakili dalam setiap budaya atau oleh suatu 

tanda atau lambang  

Menurut Berg2,konsep merupakan abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah 

komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia berberpikir.  

 

Konsepsi 

Tafsiran perorangan terhadap banyak konsep berbeda-beda.Tafsiran konsep oleh 

seseoranginilah yang disebut konsepsi2.Daribanyak penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

manusia sudah mempunyai konsepsi mengenai konsep-konsep fisika sebelum mereka 

mengikuti pelajaran fisika.Konsep ini disebut prakonsepsi. 

Dalam penelitian Driver7 tentang konsepsi siswa mengenai berbagai objek dan peristiwa 

menunjukkan ciri umum pemahaman siswa antara lain sebagai berikut: Pemikiran siswa bersifat 

personal artinya setiap siswa mempunyai konsepsi tentang berbagai hal secara berbeda.Ide-ide 

siswa tampak tidak koheren artinya siswa sering kali mempunyai beberapa konsepsi yang 

berbeda tentang suatu hal.Ide siswa bersifat stabil,sering dijumpai bahwa sekalipun seorang 

siswa telah mengikuti pelajaran dari guru, pemikiran siswa tidak berubah (stabil).Pemikiran 

siswa juga banyak didominasi oleh persepsi dan hal-hal yang teramati secara langsung.Pusat 

perhatian siswa terbatas,siswa hanya memperhatikan aspek-aspek tertentu saja dari suatu 

peristiwa. 

 

Pengertian tekanan pada zat padat 

 

 

 

 

  

   Gambar 1 :Tekanan pada zat padat 

Sebuah benda dikenai gaya tegak lurus pada luas bidang tertentu. 

A ( luas bidang) 

F ( gaya ) 



Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada luas permukaan sebuah bidang tegak lurus, 

seperti pada gambar 1. Jika tekanan dilambagkan dengan P, gaya dilambangkan dengan F, luas 

permukaan bidang dilambangkan dengan A, maka secara matematis tekanan  dapat di 

rumuskan:
 

   
A
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P (1) 

Dalam SI satuan F adalah Newton (N) dansatuanAadalah m2 maka satuan Padalah :
2m

N  = 

Pascal (Pa)9 

 

Tekanan dalam zat cair  

Gaya gravitasi menarik zat cair ke dalam wadah yang ditempatinya. Hal ini menyebabkan zat 

cair melakukan tekanan terhadap wadah yang ditempatinya atau terhadap benda apa saja yang 

ditaruh di dalam zat cair itu.9 Tekanan zat cair tergantung pada masa jenis dan kedalaman. 

 

   

    
 
    
   Gambar 2 : Tekanan zat cair ( tekanan hidrostatis ) 
 

Sebuah tabung berisi zat cair,dimasukkan sebuah benda dengan kedalaman tertentu. Maka 

besarnya tekanan zat cair dapat dirumuskan : 

   Ph=  . g .h                                                                                  (2) 

Keterangan: Ph =  Tekanan hidrostatis, satuanya Pa atau 2m
N  

  =  Massa jenis zat cair, satuan 3m

kg  

   g = Percepatan gravitasi, satuan 
kg

N  atau 2s
m  

  h=  Kedalaman,  satuan m 
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 A ( luas penampang) 

Dasar/alas wadah 


