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ABSTRAK: Penelitian terkait kesulitan siswa terhadap materi fluida telah banyak dilakukan,
namun sebagian besar hanya terfokus pada bagian fluida statis. Pada penelitian ini telah
dikembangkan soal konseptual fluida berbentuk pilihan ganda terbuka untuk mengeksplorasi
kesulitan siswa terhadap prinsip kontinuitas dan persamaan Bernoulli. Subyek penelitian ini
adalah 31 siswa kelas XI SMAN 3 Malang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan
tes.  Pada artikel ini dideskribsikan soal-soal konseptual yang telah dikembangkan, miskonsepsi
yang teridentifikasi dan hasil uji coba terbatas yang telah dilakukan.
Kata Kunci: Fluida Dinamis, Prinsip Kontinuitas, Persamaan Bernoulli, Miskonsepsi.

PENDAHULUAN
Eksplorasi kesulitan siswa tentang konsep-konsep pada materi fluida telah menjadi

topik yang menarik selama beberapa tahun terakhir. Kesulitan siswa terkait konsep-
konsep pada materi fluida statis telah banyak dieksplorasi oleh Wagner et al (2013) dan
Goszewski et al (2013). Penelitian terkait miskonsepsi pada fluida statis juga pernah
dilakukan oleh Heron (2003) dan Suskavcevic (2005). Namun, penelitian tentang
eksplorasi kesulitan siswa terkait konsep-konsep pada materi fluida dinamis masih
jarang dilakukan. Tes konseptual berbentuk pilihan ganda satu tingkat telah banyak
digunakan untuk eksplorasi kesulitan siswa karena kemudahannya untuk diuji dan
dianalisis.

Akan tetapi, pilihan jawaban yang terbatas pada tes konseptual berbentuk pilihan
ganda satu tingkat membatasi siswa untuk mengemukakan pemikirannya secara bebas
serta masih memiliki tingkat overestimate yang masih tinggi. Pada penelitian ini, tes
konseptual berbentuk pilihan ganda terbuka digunakan untuk mengeksplorasi konsepsi
siswa terkait konsep kontinuitas dan persamaan Bernaulli pada fluida sebagai bagian
dari proses pengembangan FDT (Fluid Diagnostic Test) berbentuk Isomorfik. Pada
artikel ini akan dibahas soal-soal konseptual yang telah dikembangkan, konsepsi-
konsepsi yang teridentifikasi dan hasil uji coba terbatas yang telah dilakukan.
METODE PENELITIAN

Proses eksplorasi kesulitan siswa terkait konsep-konsep pada materi fluida dinamis
diawali dengan mengembangkan soal konseptual yang akan digunakan. Tes konseptual
yang dikembangkan dirancang agar dapat menangkap konsepsi siswa semaksimal
mungkin tanpa membuatnya menjadi rumit. Tes konseptual tersebut dikembangkan
berdasarkan jawaban dari sembilan siswa pada tes wawancara yang telah dilakukan
sebelumnya. Pilihan jawaban pada tes konseptual ini disusun dari jawaban yang paling
sering diungkapkan siswa pada tahap wawancara dan yang paling logis.

Konsepsi-konsepsi siswa terkait materi fluida dinamis dikumpulkan melalui proses
uji terbatas soal yang telah dikembangkan. Uji terbatas dilakukan pada 31 siswa kelas
XI MIA SMAN 3 Malang. Jawaban masing-masing soal yang diberikan oleh siswa
selama proses uji coba terbatas diidentifikasi dan dipetakan menjadi konsepsi-konsepsi
tertentu. Sebaran konsepsi siswa pada proses uji coba terbatas ditampilkan dalam nilai
persentase masing-masing konsepsi untuk tiap-tiap soal.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Soal Hasil Pengembangan

Tes konseptual yang telah dikembangkan terdiri dari dua soal pilihan ganda
terbuka. Soal pertama merupakan soal yang terkait dengan prinsip kontinuitas fluida,
sedangkan soal kedua terkait dengan persamaan Bernaulli. Pada soal pertama, pilihan
jawaban A kemungkinan akan dipilih oleh siswa yang memiliki pemikiran bahwa fluida
selalu mengalir lebih cepat jika melalui luas penampang yang lebih kecil tanpa
memperhatikan peristiwa yang terjadi, pilihan jawaban B kemungkinan akan dipilih
oleh siswa yang beranggapan bahwa luas penampang yang besar akan semakin
memudahkan fluida untuk mengalir sehingga fluida dapat mengalir lebih cepat,
sedangkan pilihan jawaban C kemungkinan akan dipilih oleh siswa yang memiliki
konsepsi benar tentang prinsip kontinuitas. Pada soal kedua, pilihan jawaban A
kemungkinan akan dipilih oleh siswa konsepsi benar tentang persamaan Bernaulli,
pilihan jawaban B kemungkinan akan dipilih oleh siswa yang beranggapan bahwa air
tidak pernah bisa berada di posisi yang lebih tinggi dari permukaan air di bagian
lainnya, pilihan jawaban C kemungkinan akan dipilih oleh siswa yang memiliki
anggapan bahwa air akan berhenti mengalir jika permukaan air dalam bejana dan
lubang tempat slang menembus bejana sejajar. sedangkan pilihan jawaban D
kemungkinan akan dipilih oleh siswa yang memiliki anggapan bahwa air akan berhenti
mengalir hanya jika sudah tidak ada air yang bisa masuk ke ujung slang dalam bejana.
Pilihan jawaban terakhir pada kedua soal dalam tes konseptual ini dikosongkan secara
sengaja untuk mengakomodasi pikiran-pikiran siswa yang belum bisa diwakili oleh
pilihan-pilihan jawaban yang tersedia.
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(b)

Gambar 1. Tes konseptual pilihan ganda terbuka terkait (a) prinsip kontinuitas (b)
persamaan Bernaulli.

Sebaran Konsepsi Siswa
Konsepsi-konsepsi yang telah dijaring atau diperoleh dari hasil uji coba tes uraian

kemudian dianalisis, dikelompokkan dan diklasifikasikan. Distribusi konsepsi siswa
berdasarkan uji coba soal tes pilihan ganda terbuka disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Keterangan Tabel.
Uraian %

Debit dalam suatu aliran fluida selalu sama di semua bagian aliran fluida tersebut. Debit aliran
fluida adalah volume fluida yang mengalir melewati suatu luas penampang persatuan waktu atau
hasil kali luas penampang dengan kecepatan rata-rata fluida yang melewati penampang tersebut
(C)

Kecepatan aliran fluida melewati suatu luasan penampang tertentu selalu seragam di setiap titik
pada luasan penampang tersebut
Jika aliran fluida terpecah maka fluida akan mengalir paling cepat pada cabang aliran yang
memiliki luas penampang terkecil (A~1/v). Hal ini dikarenakan debit aliran fluida adalah sama di
semua cabang (A)
Jika aliran fluida terpecah maka semakin besar luas penampang cabang aliran fluida semakin besar
debit aliran fluida yang diperoleh dari aliran utamanya (A~Q~v).  sehingga kecepatan aliran fluida
juga bertambah besar. (B)

32,3

3,2

38,7

25,8

Laju aliran air keluar slang bergantung pada jarak vertikal ujung luar slang terhadap permukaan
air dalam bejana. Oleh karena itu air akan berhenti mengalir (v=0) jika ujung luar slang dan
permukaan air dalam bejana sejajar. (A)

Air akan berhenti mengalir (v=0) jika ujung dalam slang dan permukaan air dalam bejana sejajar.
Air akan berhenti mengalir hanya jika sudah tidak ada air yang bisa masuk ke ujung slang dalam
bejana. (D)

Air akan berhenti mengalir (v=0) jika permukaan air dalam bejana dan lubang tempat slang
menembus bejana sejajar. (C)

Air akan berhenti mengalir (v=0) jika permukaan air dalam bejana dan titik tertinggi slang sejajar.

16,1

6,5

70,9

6,5
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Air tidak pernah bisa berada di posisi yang lebih tinggi dari permukaan air. (D)
Pada soal pertama dan kedua, konsepsi siswa dapat dipetakan menjadi empat

konsepsi. Pada soal pertama, sekitar segitiga siswa yang memiliki konsepsi benar dan
sangat sedikit siswa yang beranggapan bahwa fluida harus bergerak sama cepat di
semua bagian (I,II dan III), sedangkan sisanya banyak mengalami miskonsepsi terkait
hubungan cepat aliran fluida dengan luas penampang aliran fluida. Siswa yang memilih
jawaban A dan B gagal memahami bahwa persamaan= (1)

merupakan hubungan kecepatan aliran fluida dengan luas penampang dalam satu
aliran. Siswa cenderung menggunakan persamaan ini untuk membandingkan aliran
pada masing-masing cabang. Siswa yang memilih jawaban B juga memiliki kesulitan
dalam memahami hubungan matematis antara v dan A pada persamaan tersebut.

Pada soal kedua terdapat miskonsepsi yang tampak sangat dominan, yaitu bahwa
air akan berhenti mengalir jika permukaan air telah sejajar dengan lubang yang
dilewati slang untuk keluar dari bejana. Siswa cenderung menyamakan kasus ini
dengan kasus bejana berlubang biasa. Sebagian kecil siswa telah dapat memberikan
jawaban yang benar, sedangkan yang lain masih memiliki anggapan bahwa air hanya
akan berhenti mengalir jika permukaan air sudah tidak menjangkau ujung dalam slang.
Sebagian siswa juga beranggapan bahwa air akan berhenti mengalir jika permukaan air
telah lebih rendah dari titik tertinggi slang. Miskonsepsi ini timbul karena siswa hanya
menggunakan konsep energi potensial tanpa melibatkan konsep tekanan dan energi
kinetik seperti halnya yang diungkapkan dalam persamaan bernaulli. Siswa dengan
miskonsepsi ini cenderung menganalogikan kasus ini dengan kasus seperti rolercoster.
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji coba terbatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa
masih memahami fluida dinamis sebatas pada persamaan-persamaan yang ada tanpa
memahami dengan baik konsep dasarnya. Hal ini menyebabkan siswa gagal
menerapkan persamaan-persamaan yang ada dalam menyelesaikan persoalan terkait
fluida dinamis. Sebagian besar siswa masih menggunakan pengetahuan mereka terkait
fluida dinamis secara naif.
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