
HASIL DAN ANALISA 

Penelitian diawali dengan membuat soal tentang tekanan hidrostatis berupa gambar-gambar 

tabung berisi zat cair, yang di dalamnya terdapat sebuah benda. Keseluruhan soal terdiri dari 20 

yang masing-masing soal terdapat beberapa gambar tabung yang berbeda bentuk dan beda 

luas penampangnya. Sebuah benda diletakkan pada tabung dengan kedalaman yang berbeda-

beda. 

Untuk topik : Besarnya tekanan hidrostatis dirumuskan P =  . g .h . 

Menurut teori : 

Sebuah benda yang berada dalam wadah yang berisi zat cair seperti gambar 2, mengalami 

tekanan yang besarnyaPh=  . g .h.dimana Ph =tekanan hidrostatis,   =  massa jenis, g = 

percepatan gravitasi, h = kedalaman.  

Pada kasus soal no 1 – 20 benda berada pada zat cair yang sama yaitu air. Karena jenis zat 

cairnya sama, maka   sama, g juga sama yaitu 9,8 m/dt2 karena berada di tempat yang sama  

Dalam kasus ini,karena  dan g sama, maka besarnya Ph hanya dipengaruhi oleh h saja( diukur 

dari permukaan air ) dan tidak dipengaruhi oleh bentuk wadah dan luas penampang atas dan 

bawah wadah. 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN JAWABAN Zr 

Soal no: 1  

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

    
   Gb no: 1 

Jawaban yang diperoleh adalah: tekanan paling besar pada tabung C dengan alasan luas 

penampang dasar wadah paling kecil dan meruncing.   

  

Soal no: 2, 3 dan 4   

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

     
        Soal no: 2    Soal no: 3                        Soal no: 4 

D C B 

A B A B B A 



Jawaban yang di peroleh untuk soal no: 2, 3, 4 adalah A dengan alasan seperti pada soal no 1 

yaitu luas penampang dasar wadah lebih kecil.    

Soal no: 5, 6 dan 7  

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

     
         Soal no: 5   Soal no: 6            Soal no: 7 

Jawaban yang diperoleh untuk soal 5-7 tekanan paling besar pada tabung A, dengan alasan 

yaitu luas penampang dasar wadah lebih kecil. 
  

 

Soal no: 8, 10 dan 12 

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

     
        Gb no : 8       Gb no : 10          Gb no : 12 

Jawaban yang diperoleh untuk soal no: 8,10,12 adalah: tekanan paling besar pada titik B karena 

letaknya lebih dalam. 

Soal no:9dan11 

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

   
        Gb no : 9          Gb no : 11 

Jawaban yang diperoleh untuk soal no: 9 dan 11 adalah : tekanan paling besar pada A karena 

letaknya pada kedalaman lebih besar dan pada luas penampang dasar wadah yang lebih kecil. 
 

 
 

Soal no: 13, 14, 15, 16, 17,18 

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

                   
Gb no: 13     Gb no: 14     Gb no: 15 Gb no: 16 Gb no: 17 Gb no: 18 

A B A B B A 
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B B B 

A A 

A 
B B 
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B 

C 

B 
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B 

C 
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B 

C 



Jawaban yang dipeoleh dari soal no: 13, 14, 15, 16, 17, 18 benar yaitu tekanan paling besar 

pada titik C karena terletak paling dalam.  

 

Soal no: 19 

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

  
Gb no: 19 

Jawaban yang diperoleh adalah: tekanan paling besar pada tabung C dengan alasan luas 

penampang bejana paling kecil. Semakin kecil luas penampang bejana semakin besar tekanan 

hidrostatisnya. 

 

 

 

Soal  no:20 

Pada titik mana mengalami tekanan paling besar? 

  
Gb no: 20 

Jawaban yang diperoleh dari Zr adalah: tekanan paling besar pada titik A karena terletak paling 

dalam.  
  

   

ANALISA JAWABAN : Zr 

Tabel 2.1.  Sebaran jawaban miskonsepsi Zr 

A 

B 

C 

C B A 



 
N
o 

 
Jika soal 

 
Jmlh 
soal 

 
Jawaban 

Alasan 
Besarnya P 

dipengaruhi oleh 

B S A h A dan h 

1.  Wadah berbeda luas atas dan 
bawahnya,A berbeda dan h sama 

8 0 8 8 0 0 

2.  Wadah berbeda luas atas dan 
bawahnya,A sama  dan h berbeda  

5 0 5 0 3 2 

3.  Wadah  berbeda luas atas dan 
bawahnya,A berbeda dan h 
berbeda  

7 7 0 0 7 0 

Jumlah 20 7 13 8 1
0 

2 

Ket :  P = tekanan, A = Luas penampang, h = kedalaman, S = salah, B = benar 

Soal tentang wadah yang berbeda luas atas dan bawahnya, benda berada pada h yang sama 

dengan A yang berbeda.Dari 8 soal yang dijawab semua salah, yaitu di A yang kecil, Ph besar. 

Jadi siswa ini berfikir bahwa A mempengaruhi besarnya Ph. Pada hal Ph hanya dipengaruhi oleh 

h saja. 

Soal tentangdua wadah yang berbeda luas atas dan bawahnya, benda berada pada h yang 

berbeda danpadaA yang sama. Dari 5 soal, 3 soal benda berada pada luas penampang yang 

lebih besar dijawab benar yaitu h yang besar, Ph juga besar.  Dua soal letak benda diubah pada 

luas penampang yang lebih kecil dijawab salah. Yaitu di h yang besardan A kecil,Phbesar.Jadi 

siswa ini berfikir bahwa h dan A mempengaruhi besarnya Ph.  Jadi dari  5 soal ini, pada saat 

letak benda di luas penampang yang lebih besar dijawab benar hanya kebetulan saja, karena 

pada saat  letak benda diubah di luas penampang yang lebih kecil,siswa masih berfikir bahwa  A 

mempengaruhi besarnya Ph.  

Soal tentang wadah yang sama tapi berbeda luas atas dan bawahnya, benda berada pada h 

berbeda dan A yang berbeda.Dari 7 soal dijawab benar yaitu di h yang kecil, Ph besar.Jadi siswa 

ini menjawab  benar bahwa besarnya Ph hanya dipengaruhi oleh  h saja. 

Dari jawaban(tabel) memberi gambaran yang jelas.Dari 20 soal yang diberikan, 8 soal siswa 
berfikir bahwa Amempengaruhi besarnya Ph, 10 soal h mempengaruhi besarnya Ph dan 2 soal A 
danh yang mempengaruhi besarnya Ph. 

Pada soal no:1 – 7 dan 19, Siswa menjawab Ph besar, pada saat  benda terletak pada A yang 

lebih kecil. Jawaban ini siswa cenderungberfikir bahwa besarnya Ph ditentukan oleh A. Di 

samping soal-soal tersebut,pada soal no 8-12.  Dengan wadah yang sama, namun letak benda di 

ubah,  siswa tersebut masih konsisten dengan hasil jawabannya 

bahwaAmempengaruhibesarPh.Pemikiran siswa di sini masih bersifat personal7.Walaupun 



sudah menerima pelajaran dari guru tentang tekanan hidrostatis, siswa tersebut masih memiliki 

corak pemikiran  sendiri berdasarkan pengalamannya. 

Pada soal no 8,10, 12, saat benda berada pada A yang lebih besar,siswa mengabaikan A dan 

beranggapan bahwa hanya h benda yang mempengaruhi Ph. Namun Pada soal no  9 dan 11,saat 

benda diletakan pada A yang lebih  kecil, siswa berfikir bahwa A kecil yang mempngaruhi 

besarnya Ph dari pada h nya. Dilihat dari jawaban siswa pada soal no 8-12 pada saat benda 

berada di A yang lebih besar dengan h berbeda,siswamenjawab benar yaitu h lebih besarPh 

lebih besar hanya kebetulan saja, karena pada saat benda diubah diletakkan pada A yang lebih 

kecil dengan h berbeda, siswa cenderung melihat A yang mempengaruhi besarnya Ph.Pemikiran 

siswa didominasi oleh persepsi8. Hal-hal yang teramati berdasarkan pengalaman yang 

dilihatnya itu yang ada dalam pemikiran siswa 

Pada soal no13 – 18 dan 20 siswa menjawab benar bahwabesarnya Phdipegaruhi oleh h benda, 

siswa tersebut berfikir bahwa tekanan paling besar di alami pada benda yang terlekak paling 

dalam.Hal ini menunjukkan pemikiran siswa banyak didominasi oleh persepsi dan pusat 

perhatian siswa terbatas8.Pemikiran siswa berdasar pada apa yang dilihatnya, dan yang 

dilihatnya hanya aspek tertentu saja. 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN JAWABAN  Ag 

Soal no: 1  

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

    

   Gb no: 1  

Jawaban yang diperoleh adalah: tekanan paling besar pada tabung A dan D dengan alasan 

terletak pada luas penampang wadah yang kecil.   

 

Soal no: 2, 3 dan 4   

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

D C B 



     

        Soal no: 2   Soal no: 3   Soal no: 4 

Jawaban yang di peroleh untuk soal no: 2, 3, 4 adalah B dengan alasan seperti pada soal no 1 

yaitu terletak pada luas penampang wadah yang lebih kecil.  
  

 

Soal 5, 6dan7   

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

     

         Soal no: 5  Soal no: 6      Soal no: 7 

Jawaban yang diperoleh untuk soal no: 5, 6, 7 tekanan paling besar pada tabung A, dengan 

alasan yaitu terletak pada luas penampang wadah lebih kecil.  

 

 

  

Soal no: 8, 10 dan 12 

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

     

        Gb no : 8       Gb no : 10          Gb no : 12 

Jawaban yang diperoleh untuk soal no: 8,10,12 adalah tekanan sama besar, karena letaknya di 

luas penampang wadah yang sama-sama lebih  besar. 

Soal no: 9 dan11 

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

A B A B B A 

A B A B B A 

A 
B B B 

A A 



   

        Gb no : 9          Gb no : 11 

Jawaban yang diperoleh untuk soal no: 9 dan 11 adalah tekanan sama besar, karena letaknya di 

luas penampang wadah yang sama-sama lebih kecil. 

Soal no: 13, 17  

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

               

Gb no: 13   Gb no: 17  

Jawaban yang diperoleh dari soal no: 13,17 yaitu tekanan paling besar pada titik C karena 

terletak pada luas penampang wadah yang lebih kecil 

Soal no: 14 dan16 

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

   

Gb no: 14  Gb no: 16 

Jawaban yang diperoleh dari soal no: 14,16 adalah benar yaitu tekanan paling besar pada 

titikAkarena terletak pada luas penampang wadah yang lebih kecil 

Soal no: 15  

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

 

Gb no: 15  

A 
B B 

A 
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B 

C 

B 
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B 

C 

A 

 

A 

B 

A 

B 
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Jawaban yang diperoleh dari soal no: 15 adalah sama besar karena terletak pada luas 

penampang yang sama besar. 

Soal no: 18 

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

 

Gb no: 18 

Jawaban yang diperoleh dari soal no: 18 adalahA dan C karena terletak pada luas penampang 

yang kecil. 

Soal no: 19 

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

  

Gb no: 19 

Jawaban yang diperoleh adalah: tekanan paling besar pada tabung C dengan alasan luas 

penampang bejana paling kecil. 

 

Soal no: 20  

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

C B A 

A 

B 

C 



  
Gb no: 20 

Jawaban yang diperoleh dari Ag adalah: tekanan paling besar pada titik C karena terletak pada 

luas bejana paling kecil.  

 

Tabel 2.2. Sebaranjawaban miskonsepsi Ag 

 
N
o 

 
Jika soal 

 
Jmlh 
soal 

 
Jawaban 

Alasan 
Besarnya P 
dipengaruhi oleh  

B S A h A dan h 

1. wadah berbeda luas atas dan 
bawahnya, A berbeda dan h 
sama 

8 0 8 8 0 0 

2.  wadah berbeda luas atas dan 
bawahnya,A sama dan h 
berbeda  

6 0 6 6 0 0 

3.  wadah berbeda luas atas dan 
bawahnya, A berbeda dan h 
berbeda  

6 0 6 6 0 0 

Jumlah 20 0 20 20 0 0 

Ket :  P = tekanan, A = Luas penampang, h = kedalaman, S = salah, B = benar 

Soal tentang wadah yang berbeda, benda berada pada h yang sama dengan A yang berbeda. 

Dari 8 soal yang dijawab semua salah, yaitu di A kecil, Ph  besar. Jadi anak ini berfikir bahwa A 

mempengaruhi besarnya Ph. Padahal Phhanya dipengaruhi oleh h saja. 

Soal tentang wadah yang berbeda luas atas dan bawahnya, benda berada pada h yang berbeda 

dan  pada A yang sama.  Dari 6 soal yang dijawab semua salah, yaitu di A sama, Ph juga sama. 

Anak ini masih berfikir bahwa A mempengaruhi besarnya Ph.  

Soal tentang wadah yang sama tapi berbeda luas atas dan bawahnya, benda berada pada h 

berbeda dan A yang berbeda.Enam soal dijawab salah  yaitu di h yang kecil, Ph besar. Jadi anak 

ini tetapberfikir bahwa A mempengaruhi besarnya Ph.  

Dari jawaban (tabel) memberi gambaran yang jelas. Dari 20 soal yang diberikan, semua di jawab 
salah.siswa berfikir bahwa Amempengaruhi besarnya Ph.  

A 

B 

C 



Pada soal no1 – 7 dan19, siswa menjawab Ph besar, pada saat  benda terletak pada A yang lebih 

kecil. Jawaban ini siswa berfikir bahwa besarnya Phditentukan oleh A. Hal ini menunjukkan 

bahwa pemikiran siswa bersifat personal8.  Walaupun sudah mendapat pelajaran dariguru 

tentang tekanan hidrostatis,corak pemikiran siswa tidak berubah. Pemikiran siswa masih 

berdasarkan pengalaman dan yang teramati. 

Pada soal no 8 - 12 dan 15, siswa menjawab pada A yang sama,Ph juga sama besar. Siswa masih 

berfikirbesarnya Phditentukan oleh A nya.Di sini ide siswa bersifat stabil8.  Pengalaman dan 

sesuatu yang di lihat menjadikan siswa yakin akan pemikirannya. Sehingga pelajaran yang 

diterima dari guru hanya menambah pengalaman dan tidak bisa merubah corak pemikirannya. 

Pada soal no 13, 14, 16, 17, 18, 20 . Siswa menjawab Ph besar, pada saat  benda terletak pada A 

yang lebih kecil.Pada  jawaban ini siswa tetap konsisten dengan jawabanya bahwa besarnya 

Phditentukan oleh A.  Pemikiran siswa inibersifat stabil dan pusat perhatian siswa terbatas8. Apa 

yang ada dalam pemikiran siswa sulit di ubah. Perhatiannya hanya pada aspek tertentu saja. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN Rtn 

Soal no : 1  

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

    

   Soal no :1 

Jawaban yang diperoleh adalah: tekanan paling besar pada tabung C dengan alasan luas 

penampang dasar wadah paling kecil.   

 

 

 

 

 

Soal no: 2, 3 dan 4   

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

     

D C B 

A B A B B A 



 Soal no: 2  Soal no: 3   Soal no: 4 

Jawaban yang di peroleh untuk soal no: 2, 3. 4 adalah A dengan alasan seperti pada soal no 1 

yaitu luas penampang dasar wadah lebih kecil.    

Soal 5, 6 dan 7  tes tertulis  

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

     

         Soal no : 5   Soal no : 6            Soal no : 7 

Jawaban yang diperoleh untuk soal no: 5, 6, 7 tekanan paling besar pada tabung A, dengan 

alasan yaitu luas penampang dasar wadah lebih kecil. 
  

 

Soal no: 8, 10 dan 12 

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

     

        Gb no : 8       Gb no : 10          Gb no : 12 

Jawaban yang diperoleh untuk soal no 8,10,12 adalah: tekanan paling besar pada B karena 

letaknya lebih dalam. 

 

Soal no: 9 dan 11 

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

   
        Gb no : 9    Gb no : 11 

Jawaban yang diperoleh untuk soal no: 9,11 adalah  tekanan paling besar pada A karena 

letaknya pada kedalaman lebih besar dan pada luas penampang dasar wadah yang lebih kecil.  

 

Soal no: 13, 14,16, 17, 18 

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

A B A B B A 

A 
B B B 

A A 

A 
B B 

A 



      

Gb no: 13 Gb no: 14 Gb no: 16 Gb no: 17 Gb no: 18 

Jawaban yang dipeoleh dari soal no: 13 – 18  benar yaitu tekanan paling besar pada titik C 

karena terletak paling dalam. 
 

 

Soal no: 15 

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

 

Gb no: 15 

Jawaban yang dipeoleh dari soal no: 15 yaitusamabesar karena terletak pada luas penampang 

yang sama besar.  

 

Soal no: 19 tes tertulis  

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

  

Gb no: 19      Gb no: 1 

Jawaban yang diperoleh adalah: besar tekanan sama dengan alasan terdapat pada tabung yang 

sama engan kedalaman sama. 

Soal  no: 20  

Tekanan hidrostsatis paling besar dirasakan pada titik... 

  A A A 

B 

C 

B 

C 

  B 

  C 

A 

B 

C 

C B A 

 B 

C 

A 

B 

C 



  

Gb no: 20 

Jawaban yang diperoleh dari Rtn adalah: tekanan paling besar pada titik A karena terletak 

paling dalam.  
  

   

Tabel 2.3. Sebaranjawaban miskonsepsi Rtn 

 
N
o 

 
Jika soal 

 
Jmlh 
soal 

 
Jawaban 

Alasan 
Besarnya P 
dipengaruhi oleh  

B S A h A dan h 

1. Wadah yang brbeda luas atas dan 
bawahnya, A berbeda dan h sama 

8 1 7 7 1 0 

2. wadah yang berbeda luas atas dan 
bawahnya,h berbeda dan A sama 

6 3 3 1 3 2 

3.   wadah yang berbeda luas atas dan 
bawahnya, h berbeda dan A  
berbeda 

6 6 0 0 6 0 

Jumlah 20 10 10 8 10 2 

Ket :  P = tekanan, A = Luas penampang, h = kedalaman, S = salah, B = benar 

Soal tentang wadah yang berbeda, benda berada pada h yang sama dengan A yang berbeda. 

Delapan soal yang diberikan ,7 soal yang dijawab salah, yaitu di A yang kecil, Ph besar dan 1 soal 

di jawab benar yaitu h yang sama Ph juga sama.Jadi anak ini berfikir bahwa jika benda pada 

wadah yang berbeda A mempengaruhi besarnya Ph. Jika benda pada satu wadah,maka h yang 

mempengaruhi besarnya Ph. 

Soal tentang 2 wadah yang berbeda luas atas dan bawahnya, benda berada pada h yang 

berbeda dan  pada A yang sama. Dari 6 soal, 3 soal benda berada pada A yang lebih besar 

dijawab benar yaitu h semakin besar Ph semakin besar.  Dua soal letak benda diubah pada A 

yang lebih kecil dijawab h semakin besar dan A semakin kecil maka semakin besar Ph . Satu soal 

letak benda pada A yang sama degan h berbeda dijawab Ph sama besar karena terletak pada A 

yang sama.Jadi dari 6 soal ini, pada saat letak benda di A yang lebih besar dijawab benar hanya 

A 

B 

C 



kebetulan saja,karena pada saat letak benda diubah Ayang lebih kecil, masih berfikir bahwa 

semakin kecil A semakin besar Ph.dan pada Ayang sama Ph sama besar. 

Soal tentang wadah yang sama tapi berbeda luas atas dan bawahnya, benda berada pada h 

berbeda dan A yang berbeda,dari 7 soal dijawab benar yaitu h semakin besar, Phsemakain 

besar.  

Dari jawaban (tabel) memberi gambaran yang jelas. Dari 20 soal yang diberikan 8 soal  siswa 
berfikir bahwa A mempengaruhi  besarnya Ph. Sepuluh soal  h mempengaruhi besarnya Ph dan 2 
soal A dan h yang mempengaruhi besarnya Ph.  

Pada soal no 1 – 7, Siswa menjawab Ph besar, pada saat benda terletak pada Ayang lebih kecil. 
Jawaban ini siswa berfikir bahwa besarnya Phditentukan oleh A. hal ini menujukkan bahwa 
pemikiran siswa bersifat personal7. Siswa mempunyai konsep sendiri tentang berbagai hal 
tergantung pada pengalaman dan corak pemikiran yang dimilikinya dan tidak mudah 
dipengaruhi orang lain. 
Di samping soal-soal tersebut,pada soal no 8-12.  Dengan wadah yang sama, namun letak 
benda di ubah,siswa tersebut konsisten dengan hasil jawabannya bahwa A mempengaruhi 
besar  Ph. Pemikiran siswa di sini masih bersifat personal8.Pemikiran siswa sulit berubah 
walaupun sudah menerima pelajaran dan teori yang benar dari guru, pemikiran siswa masih 
berdasarkan dari pengalaman dari apa yang dilihatnya. 
Pada soal no 8,10, 12, saat benda berada pada A yang lebih besar, siswa  mengabaikan A dan 
beranggapan bahwa hanya h benda yang memnentukan besarnya Ph.  Pada saol no  9.11, benda 
diletakan pada A yang lebih  kecil, siswa berfikir bahwa besar Phditentukan oleh A. Dan  pada 
soal no 15 saat benda berada pada A yang sama besar, siswa berfikir besarnya Phditentukan 
oleh A. Dilihat dari jawaban siswa pada soal no 8-12 pada saat benda berada di A yang lebih 
besar dengan h berbeda,siswa menjawab benar yaitu h semakin besarPhmakin besar hanya 
kebetulan saja,karena pada saat benda diubah diletakkan pada A yang lebih kecil  dan A yang 
sama besar dengan h berbeda,siswa cenderung melihat A yang mempengaruhi besarnya Ph. 
Disini pemikiran siswa banyak didominasi oleh persepsi dan ide ide siswa tampak tidak 
koheren8. Dalam suatu peristiwa terkadang anak mempunyai beberapa konsepsi yang berbeda 
satu dengan yang lain. 
Pada soal no 13, 14, 16, 17, 18, dan 20 siswa menjawab benar bahwa   besarnya Ph dipegaruhi 
oleh h benda, siswa tersebut berfikir bahwa Ph paling besar di alami pada benda dengan h lebih 
besar. Hal ini menunjukan bahwa pusat perhatian siswa terbatas8.  Dalam beberapa kasus 
pemikiran siswa hanya memperhatikan aspek-aspek tertentu saja tanpa memperhatikan aspek 
lain yang mempengaruhinya. 
 


