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 BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Pembelajaran Fisika di SMA 

Pembelajaran pada konteks sains mengandung empat hal yaitu konten 

atau produk, proses atau metode, sikap dan teknologi. Sains sebagai konten 

atau produk berarti bahwa dalam sains terdapat fakta-fakta, hukum-hukum, 

prinsip-prinsip dan teori yang sudah diterima kebenarannya. Dengan demikian, 

dalam belajar IPA idealnya peserta didik tidak hanya belajar produk saja, 

tetapi juga harus belajar aspek proses, sikap, dan teknologi agar peserta didik 

dapat benar-benar memahami sains secara utuh sebagaimana hakikat dan 

karakteristik sains khususnya Fisika(Astuti, dkk, 2016, h. 339). 

Pada tingkat SMA/MA, Fisika Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan 

dengan cara mencari tahu tentang fenomena alam secara sistematis, sehingga 

IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik menggunakan 

kemampuan untuk mempelajari bahan ajar (Dimyati & Mudjiono, 2009, h. 22). 

Pembelajaran adalah proses belajar secara keseluruhan yang dirancang 

oleh guru kepada peserta didik. Sedangkan Fisika merupakan salah satu 

cabang ilmu sains yang mempelajari tentang alam semesta, yaitu benda-benda 

yang ada dipermukaan bumi, didalam perut bumi dan luar angkasa, baik yang 
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dapat diamati dengan indra maupun tidak dapat diamati dengan indra(Trianto, 

2012, h. 136). 

“Mata pelajaran Fisika adalah salah satu unsur sains yang memiliki peranan 

penting dalam proses perkembangan dan kemajuan IPTEK. Fisika merupakan 

pengetahuan yang disusun berdasarkan fakta, fenomena-fenomena alam, hasil 

pemikiran, dan hasil eksperimen.Pembelajaran Fisika mencakup aspek 

pemahaman dan penerapan konsep serta pelatihan dan pengembangan karya 

ilmiah” (Mubarrok & Mulyaningsih, 2014, h. 77). 

 

Pendapat Brackhous yang dikutip oleh Druxes Herbert (1986, h. 3) 

menyatakan “ Fisika adalah ilmu yang mempelajari kejadian alam yang 

memungkinkan  penelitian dengan percobaan, pengukuran apa yang didapat, 

penyajian secara sistematis dan berdasarkan peraturan-peraturan umum”. 

Sementara menurut pendapat Gerthsen yang dikutip oleh Druxes Herbert 

(1986, h. 3) menyatakan “ Fisika adalah suatu teori yang menyatakan gejala-gejala 

alam sesederhannya dan berusaha menemukan hubungan antara kenyataan-

kenyataannya, persyaratan utama untuk memecahkan persoalannya adalah 

mengamati gejala-gejala tersebut”. 

Dari pendapat Brackhous dan Gerthsen mengenai definisi Fisika dapat 

disimpulkan bahwa Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang menguraikan dan 

menganalisa struktur dan peristiwa alam yang sesederhana mungkin sehingga 

menghasilkan pengetahuan baru. 

Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 bahwa pada tingkat 

SMA/MA, pelajaran Fisika dipandang penting untuk diajarkan sebagai 

matapelajarantersendiri dengan beberapa pertimbangan. Pertama, selain 

memberikan bekal ilmu kepada peserta didik, mata pelajaran Fisika dimaksudkan 
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sebagai wahana untuk menumbuhkan kemampuan berpikir yang berguna untuk 

memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mata pelajaran 

Fisika perlu diajarkan untuk tujuan yang lebih khusus yaitu membekali peserta 

didik pengetahuan, pemahaman dan sejumlah kemampuan yang dipersyaratkan 

untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi  serta mengembangkan 

ilmu dan teknologi. 

Berdasarkan gagasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

Fisika dipandang sebagai suatu proses untuk mengembangkan kemampuan 

memahami konsep, prinsip maupun hukum-hukum Fisika sehingga dalam proses  

pembelajarannya harus mempertimbangkan strategi atau metode pembelajaran 

yang efektif dan efisien Mata pelajaran Fisika SMA sebagai bagian dari 

matapelajaran IPA di SMA merupakan kelanjutan pelajaran Fisika di SMP yang 

mempelajari sifat materi, gerak, dan fenomena lain yang ada hubungannya dengan 

energi. Selain itu, juga mempelajari keterkaitan antara konsep-konsep Fisika 

dengan kehidupan nyata, pengembangan sikap dan kesadaran terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi beserta dampaknya serta 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2.1.2 Pemahaman Matematis 

Pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan yang 

mengharapkan pelajar mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta 

yang diketahuinya. Pemahaman menduduki posisi yang sangat penting dan 

strategis dalam aktivitas belajar karena merupakan rekonstruksi makna dari 
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hubungan-hubungan, bukan hanya sekedar proses asimilasi dari pengetahuan yang 

sudah dimiliki sebelumnya. 

Pemahaman tumbuh dari pengalaman, disamping berbuat, seseorang juga 

menyimpan hal-hal yang baik dari perbuatannya itu. Melalui pengalaman, 

terjadilah pengembangan lingkungan seseorang sehingga ia dapat berbuat secara 

intelegent melalui peramalan kejadian. Pemahaman (understanding) pada 

pembelajaran menurut Skemp yang dikutip dari Faqih (2011: 21) dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu : 

a. Pemahaman yang pertama disebut pemahaman instruksional (instructional 

understanding). Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa siswa baru berada 

di tahap tahu atau hafal tetapi dia belum atau tidak tahu mengapa hal itu bisa 

dan dapat terjadi. Lebih lanjut, siswa pada tahapan ini juga belum atau tidak 

bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan baru yang berkaitan. 

b. Pemahaman yang kedua disebut pemahaman relasional (relational 

understanding). Pada tingkatan ini, menurut Skemp siswa tidak hanya sekedar 

tahu dan hafal tentang sesuatu hal tetapi dia juga tahu bagaimana dan mengapa 

hal itu dapat terjadi. Lebih lanjut, dia dapat menggunakannya untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada situasi lain. 

Byer dan Herscovics yang dikutip dalam Faqih (2011: 22) 

menganalisis ide Skemp itu dan mengembangkan lebih jauh, yaitu : siswa 

terlebih dahulu berada pada tingkatan pemahaman antara, yaitu tingkatan 

pemahaman intuitif (intuitive understanding) dan tingkatan pemahaman 

formal (formal understanding). Pertama, sebelum sampai pada tingkatan 
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pemahaman instruksional, siswa terlebih dahulu berada pada tingkatan 

pemahaman intuitif. Mereka mendefinisikannya sebagai “Intuitive 

understanding is the ability to solve a problem without prior analysis of the 

problem”. Pada tahap tingkatan ini siswa sering menebak jawaban 

berdasarkan pengalaman-pengalaman keseharian dan tanpa melakukan 

analisis terlebih dahulu. Akibatnya, meskipun siswa dapat menjawab suatu 

pertanyaan dengan benar, tetapi tidak dapat menjelaskan. Kedua, sebelum 

siswa sampai pada tingkatan pemahaman relasional, biasanya mereka akan 

melewati tingkatan pemahaman antara yang disebut dengan pemahaman 

formal (Irma, 2015, h. 11 – 13). 

Matematika merupakan proses bernalar, pembentukan karakter dan 

pola berfikir, pembentukan sikap objektif, jujur, sistematis, kritis dan kreatif 

serta sebagai ilmu penunjang dalam pengambilan suatu kesimpulan (Wanti, 

2017).  Dari pendapat tersebut dapat dimaknai matematika memiliki peran 

yang sangat penting dalam kehidupan kita dengan karakter dan pola berpikir 

secara objektif. 

Dalam pembelajaran fisika, pemahaman matematis merupakan 

kemampuan yang sangat penting dan harus dimiliki oleh peserta didik. 

Kemampuan pemahaman matematis adalah salah satu tujuan penting dalam 

pembelajaran, memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan 

kepada peserta didik bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu 

sendiri. Pemahaman matematis juga merupakan salah satu tujuan dari setiap 

materi yang disampaikan oleh guru. Menurut Abdul (2018,h.3) dalam 
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(Hendriana dkk, 2017), membedakan dua jenis pemhaman, pertama 

pemahaman komputasional, yaitu dapat menerapkan konsep dan rumus pada 

perhitungan rutin atau sederhana, atau mengerjakan sesuatu secara algoritma 

saja, dan kedua pemahaman fungsional yaitu dapat mengaitkan suatu konsep 

dengan konsep lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan. 

Pemahaman yang diperoleh ketika belajar matematika dengan 

pemahaman dapat menumbuhkan kemampuan pemahaman matematik dan 

gagasan-gagasan matematik seperti menafsirkan (interpreting), memberikan 

contoh (exemplifying), mengklasifikasikan (classsifying), merangkumkan 

(summarizing), pendugaan (inferring), membandingkan (comparing), dan 

menjelaskan (explaining). Berpikir matematik dan gagasan inilah yang 

diperlukan untuk meraih manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari 

sekaligus untuk meningkatkan kemampuan pemahaman berikutnya sehingga 

secara terus menerus pemahaman ini akan berperan dalam peningkatan 

pemecahan masalah matematiknya. Seorang pendidik yang mengajar 

matematika dapat merangsang pelajar untuk mencapai pemahaman, salah 

satunya melalui pendekatan kontekstual. Proses-proses pemahaman matematik 

sejalan dengan apa yang telah dikembangkan oleh Piaget, yaitu mengenai 

proses seorang anak belajar melalui pengalamannya.  

Proses pemahaman matematik dalam suatu kegiatan belajar mengajar 

dapat digambarkan seperti menangkap ide yang dipelajari melalui pengamatan 

yang dilakukan. Hal-hal yang dapat diamati dapat bersumber dari apa yang 

ditunjukkan oleh orang lain. Hasil pengamatan yang dilakukan secara 
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berulang-ulang merupakan awal terbentuknya pengetahuan peserta didik 

tentang konsep operasi penjumlahan; mengkonstruksikan pengetahuan yang 

baru dengan skema pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Sebagai contoh, 

peserta didik yang belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan-bilangan 

desimal akan mudah mencapai pemahaman apabila telah memiliki 

pengetahuan prasyaratnya tentang operasi penjumlahan bilangan bulat dan 

penjumlahan secara bersusun; mengorganisasikan kembali pengetahuan yang 

telah terbentuk dengan cara mengkoneksikan pengetahuan yang lama dengan 

pengetahuan baru yang telah terbentuk, disusun, ditata ulang kembali sehingga 

terbentuk jaringan peta hubugan pengetahuan yang baru hasil modifikasi dari 

jaringan hubungan-hubungan yang lama. Seperti pada contoh peserta didik 

akan memodifikasi prinsip penjumlahan bilangan bulat untuk digunakan pada 

penjumlahan bilangan-bilangan desimal; membangun pemahaman pada setiap 

belajar yang dimiliki. Semakin luas pengetahuan tentang ide/gagasan 

matematik yang dimiliki maka semakin bermanfaat dan memberikan peluang 

dalam memecahkan masalah matematik yang dijumpai (Lely, 2017, h. 58 – 

59). 

2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan  Matematis 

Menurut Amir & Risnawati (2015: 8), pembelajaran matematika adalah 

suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan 

kreatifitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, 

serta dapat mengembangkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru 

sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi Fisika. Dalam 
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proses pembelajaran Fisika, baik guru maupun siswa bersama-sama menjadi  

pelaku terlaksananya tujuan pembelajaran. Tujuan  pembelajaran ini akan 

belajaran ini akan mencapai hasil maksimal apabila pembelajaran berjalan secara 

efektif. 

Kemampuan matematis merupakan salah satu keterampilan proses yang 

perlu dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran matematika. Untuk 

memiliki kemampuan tersebut maka peserta didik harus memahami atau 

menguasai materi-materi  yang  ada dalam  pelajaran matematika maupun fisika. 

Keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran  dikelas ini, akan mempengaruhi 

kemampuan matematika peserta didik.  

Menurut Slameto dalam Pitadjeng (2015: 81), ada banyak faktor yang 

mempengaruhi belajar anak, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan, 

yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berada didalam 

diri anak didik yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang 

berada diluar diri anak didik tersebut. pengaruh positif yang ditimbulkan misalnya 

anak menjadi senang belajar, meningkatkan minat anak terhadap minat yang 

sedang dipelajari, meningkatkan semangat anak untuk belajar, bergairah, dan 

sebagainya. Sedangkan pengaruh negatif yang ditimbulkan misalnya 

menghilangkan minat anak untuk belajar, menumbuhkan rasa tidak suka, dan 

sebagainya. 

2.1.3.1 Faktor Yang Mempengaruhi 

a. Faktor Internal 
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1. Faktor  jasmani  (tubuh) Menurut Slameto dalam Pitadjeng (2015: 82), 

faktor jasmani yang dapat mempengaruhi anak dalam belajar 

matematika ditinjau dari faktor kesehatan dan cacat tubuh. 

2. Faktor psikologia 

a) Intelegensi Menurut J.P. Chaplin dalam Slameto (2010: 54), 

intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan kedalam situasi 

yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan 

konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan 

mempelajarinya dengan cepat. 

b) Perhatian  

Perhatian menurut Gazali dalam Slameto (2010: 56), adalah 

keaktifan  jiwa yang dipertinggi, jiwa itu semata-mata tertuju 

kepada suatu objek (benda atau hal) atau sekumpulan objek. Jika 

dalam pembelajaran  perhatian anak tinggi, maka dia akan berhasil 

(hasil belajar tinggi). Sebaliknya jika perhatian rendah dalam belajar 

matematika, mungkin bosan atau tidak suka, maka dia tidak berhasil 

(hasil belajarnya rendah). 

c) Minat 

Hilgard dalam Slameto (2010: 57), memberikan rumusan tentang 

minat adalah sebagai berikut: “Interest is persisting tendency to pay 

attention to and enjoy some activity or content”. Minat adalah 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 
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beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan 

terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Minat mempunyai 

pengaruh besar dalam belajar matematika, karena jika pelajaran 

Fisika tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tersebut tidak 

akan belajar dengan sebaik-baiknya bahkan tidak menyukai dengan 

Fisika. 

d) Bakat 

Munandir (2001: 15-16), bakat adalah kemampuan yang dibawah 

sejak lahir, dengan kata lain bersifat keturunan. Sedangkan menurut 

Makmum Khairani  (2014: 126), bakat adalah kemampuan bawaan 

yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau 

dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan 

keterampilan khusus, misalnya kemampuan berbahasa, bermain 

musik, melukis, dan lain-lain.  

e) Motivasi 

Petri dalam Nyayu Khodijah (2014: 150), menggambarkan motivasi 

sebagai kekuatan yang bertindak pada organisme yang mendorong 

dan mengarahkan perilakunya. Dengan kata lain, motivasi adalah 

kondisi psikologi yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu. 
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f) Kematangan 

Menurut Slameto (2010: 58), kematangan adalah suatu tingkat atau 

fase dalam pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat tubuhnya 

sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. 

g) Kesiapan 

Menurut Hamalik (2008: 94), kesiapan adalah tingkatan atau 

keadaan  yang harus dicapai dalam proses perkembangan 

perorangan pada tingkatan pertumbuhan mental, fisik, sosial, dan 

emosional. 

h) Faktor kelelahan 

Slameto (2010: 58), mengatakan kelelahan dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (bersifat 

psikis). Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh 

dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh dan 

kelelahan rohani dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, 

sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. 

b. Faktor Eksternal 

1. Faktor keluarga 

Cara mendidik orang tua Menurut Wirowidjojo dalam Slemato (2010: 

61),  keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama. Orang 

tua yang bersikap acuh tak acuh terhadap pendidikan anak 

berakibatnya pendidikan anak dijenjang sekolahan. Sikap acuh tak 

acuh ini bisa dinyatakan dengan sikap tidak mau tahu terhadap cara 
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belajar anak, tidak mengatur waktu belajar anak di rumah, terlalu 

memanjakan anak dan sebagainya 

2. Relasi antara anggota keluarga Hubungan yang menunjang dalam 

belajar anak adalah hubungan yang poisitif antara orang tua dan anak 

maupun saudara. Contohnya hubungan saling mengasihi, saling 

mengerti, dan saling memperhatikan. Hal ini dapat mengupayakan agar 

anak senang belajar fisika dan berhasil dalam belajar fisika, anggota 

keluarga (orang tua dan saudara), memberika dukungan kepada anak 

dalam belajar (dengan kasih, pengertian, dan perhatian) kepada anak 

dalam belajar fisika, yang berupa kesempatan, fasilitas, pantauan, 

dorongan, bimbingan, motivasi positif, dan bantuan bila diperlukan. 

Dan ketika anak mendapatkan nilai jelek pada pelajaran matematika, 

orang tua dan saudara jangan memarahi melainkan berusaha 

membantu anak untuk memahami topik matematika tersebut agar anak 

tetap menyukai matematika.  

c. Faktor Sekolah 

1. Motode Mengajar 

Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui 

didalam mengajar.  Mengajar menurut Ulih (dalam Slameto, 2010: 65), 

adalah menyajikan bahan pengajaran oleh orang kepada orang lain 

agar orang lain itu menerima, menguasai, dan mengembangkannya. 

Oleh karena itu metode mengajar sangat mempengaruhi dalam belajar 

Fisika. Metode mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi 



22 

 

 

belajar siswa tidak baik pula. Metode mengajar guru kurang baik bisa 

terjadi misalnya guru kurang persiapan dan menguasai bahan pelajaran 

sehingga guru tersebut menyajikan tidak jelas. Selain itu, misalnya 

guru mengajar dengan metode ceramah saja. Siswa akan menjadi 

bosan, mengantuk, pasif, dan hanya mencatat saja. Hal ini dapat 

mengakibatkan siswa kurang menyukai Fisika dan malas belajar 

matematika. 

2. Metode Belajar 

Metode belajar anak sangat berpengaruh pada hasil belajar. Oleh 

karena itu, agar berhasil dalam belajar Fisika, guru harus membiasakan 

anak didiknya menggunakan metode belajar yang baik, dikelas 

maupun dirumah.  

3. Media Pengajaran 

Media pengajaran yang lengkap dan tepat akan memperlancar dan 

mempermudah anak dalam belajar matematika. karena media belajar 

yang berbentuk alat peraga yang tepat maupun benda-benda yang 

kongkret yang dimanipulasi anak dalam memahami suatu konsep 

Fisika.  

4. Guru 

Bernadus (2017, h. 30) Guru merupakan salah satu faktor pengaruh 

besar bagi siswa dalam belajar fisika. Jika anak senang pada guru 

Fisika, maka ia akan senang pada pelajaran Fisika, serta aktif dan giat 

mengikuti segala proses pembelajaranya. Oleh karena itu, agar guru 
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menjadi faktor pengaruh positif atau yang menyenangkan bagi belajar 

anak, maka guru harus berusaha agar anak senang berinteraksi 

dengannya baik didalam pembelajaran Fisika  

2.1.4 Suhu dan Kalor 

2.1.4.1 Suhu 

Suhu adalah ukuran kuantitatif tingkat kepanasan dan kedinginan suatu 

benda. Suhu atau temperatur dalam fisika diberi simbol T. Satuannya biasanya 

dengan derajat Celcius (°C) atau juga bisa dengan derajat Kelvin (Paul, 2009, h. 

10).  Alat yang dirancang untuk mengukur suhu suatu zat disebut termometer. 

Ada beberapa jenis termometer yang prinsip kerjanya bergantung pada beberapa 

sifat materi yang berubah terhadap suhu. Sebagian besar termometer umumnya 

bergantung pada pemuaian materi terhadadp naiknya suhu (Douglas, 2001, h. 

449).  

Termometer yang biasa digunakan adalah termometer air raksa. Dalam 

thermometer sering digunakan titik beku dan titik didih. Titik beku zat 

didefinisikan sebagai suhu dimana fase pada dan cair bersama dalam 

kesetimbangan, yaitu tanpa adanya zat cair total yang berubah menjadi padat atau 

sebaliknya. Secara eksperimen, hal ini hanya terjadi pada suhu tertentu, untuk 

tekanan tertentu. Dengan cara yang sama, titik didih didefinisikan sebagai suhu di 

mana zat cair dan gas ada bersama dalam kesetimbangan. Karena titik-titik ini 

berubah terhadap tekanan, tekanan harus ditentukan (biasanya sebesar 1 atm).  
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Beberapa macam termometer yang digunakan, yaitu : 

1. Termometer Raksa dan Termometer Alkohol 

2. Termometer Bimetal 

3. Termometer Hambatan 

4. Termometer Gas 

5. Pirometer 

Suhu suatu benda dinyatakan dengan suatu bilangan pada skala 

thermometer. Skala adalah garis-garis atau titik-titik berderet-deret yang jaraknya 

sama dan digunakan sebagai acuan hasil pengukuran. Skala suhu pada 

thermometer dapat dibuat dengan cara menetapkan dua suhu tertentu. Kedua suhu  

tersebut harus memenuhi dua syarat, yaitu tidak berubah-ubah nilainya serta 

mudah diadakan setiap saat dan diberbagai tempat. Kedua suhu tersebut 

dinamakan titik tetap atas dan titik tetap bawah. 

a. Skala Celcius 

Titik tetap atas thermometer skala celcius menggunakan suhu air 

murni yang sedang mendidih pada tekanan 1 atm, yaitu sebesar 100°C. 

Adapun titik tetap bawah ditetapkan berdasarkan suhu air murni yang sedang 

membeku pada tekanan udara 1 atm, yaitu sebesar 0°C. 

b. Skala Kelvin 

Titik tetap bawah thermometer skala Kelvin adalah 273 K. Adapun 

titik tetap atas thermometer  skala Kelvin adalah  373 K. Skala Kelvin 

disepakati sebagai standar satuan suhu. Suhu yang dinyatakan dalam skala 

Kelvin disebut sebagai suhu mutlak. 
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c. Skala Fahrenheit 

Titik tetap bawah thermometer skala Fahrenheit menggunakan suhu 

campuran es dan garam dengan nilai 32°F. Titik tetap atas menggunakan suhu 

air yang sedang mendidih yang bernilai 212°F. Beda antara titik tetap atas dan 

titik tetap bawah thermometer ini sebesar 180 skala. 

d. Skala Reamur 

Pada skala reamur, titik lebur es diberi angka 0 sebagai titik tetap 

bawah. Titik didih air diberi angka 80 sebagai titik tetap atas. Jadi, pada skala 

reamur terdapat 80 skala (Pujianto, dkk, 2016, h. 112 – 114). 

2.1.4.2 Kalor 

Kalor merupakan energi yang ditransfer dari suhu tinggi ke suhu yang 

rendah. Satuan umum untuk kalor yang masih digunakan sekarang dinamakan 

kalori. Satuan ini disebut kalori (kal) dan didefinisikan sebagai kalor yang 

dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1°C. Lebih sering 

digunakan dari kalori adalah kilokalori (kkal) yang setara dengan 1000 kalori. 

Dengan demikian 1 kkal ialah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 

temperature 1 kg air sebesar 1°C. 

a. Kalor Jenis dan Kapasitas Kalor 

Pada abad ke-18, sejumlah ilmuwan melakukan percobaan dan menemukan 

bahwa besar kalor Q yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu zat yang 
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besarnya ΔT sebanding dengan massa m zat tersebut. Bila suatu benda yang 

massanya m dipanaskan sehingga perubahan suhunya ΔT, maka banyaknya panas 

yang diperlukan, yaitu 

𝑄 = 𝑚𝑐 ∆𝑇    (2.1) 

Untuk suatu zat tertentu, misal zatnya berupa bejana kalorimeter ternyata 

akan lebih memudahkan jika faktor massa (𝑚) dan kalor jenis (𝑐) dinyatakan 

sebagai satu kesatuan. Faktor m dan c ini biasanya disebut kapasitas kalor, yaitu 

banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1°C. 

Persamaan (2.1), dapat dituliskan sebagai 

𝑚𝑐 =
𝑄

∆𝑇
 

Karena 𝐶 =
𝑄

∆𝑇
, makadiperoleh 

 𝐶 = 𝑚 𝑐,        (2.2) 

dengan 𝑄 adalah banyaknya kalor yang diperlukan (J), 𝑚 adalah massa suatu zat 

yang diberi kalor (kg), 𝑐 adalah kalor jenis zat (J/kg°C), dan Δ𝑇 adalah perubahan 

suhu (°C)(Herni, 2017, h. 14). 

b. Asas Black 

Ketika dua zat A dan B dengan suhu masing-masing 𝑇1 dan 𝑇2disatukan, 

maka benda yang suhunya lebih tinggi akan memberikan kalor pada benda yang 

suhunya lebih rendah sampai terjadi kesetimbangan termal, yaitu suhu menjadi 𝑇3. 

Misalkan T2> T1, maka B memberikan kalor pada A. Kalor yang diberikan oleh B 
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sama dengan kalor yang diserap oleh A, atau QB = QA. Secara umum dapat 

dituliskan sebagai berikut. 

 𝑚𝐵. 𝑐𝐵. (𝑇2 − 𝑇3) = 𝑚𝐴. 𝑐𝐵. (𝑇3 − 𝑇1)  (2.3) 

(Herni, 2017, h. 16). 

c. Perubahan Wujud Zat 

Perubahan suhu yang terjadi pada suatu zat dapat mengakibatkan terjadinya 

perubahan wujud zat. Perubahan wujud gas menjadi cair disebut mengembun. 

Contoh peristiwa mengembun adalah tetes air pada tutup gelas yang digunakan 

untuk menutupi gelas berisi air panas. Sebaliknya, perubahan dari cair menjadi 

gas dinamakan menguap. Peristiwa menguap terjadi saat air mendidih dan 

menjadi uap air. Perubahan dari wujud gas menjadi padat dan sebaliknya disebut 

menyublim. Proses menyublim dari gas menjadi padat dapat dilihat pada 

pembentukan jelaga. Proses menyublim dari padat menjadi gas dapat dilihat pada 

perubahan kapur barus yang semakin lama semakin berkurang volumenya hingga 

akhirnya habis. Perubahan dari padat menjadi cair disebut mencair. Contohnya 

pada proses mencairnya es menjadi air. Sebaliknya, perubahan dari cair menjadi 

padat disebut membeku. Contohnya pada proses pembekuan air menjadi es 

(Pujianto, dkk, 2016, h. 129). 

2.2 Kajian Relevan 

1. Rudi Haryadi dan Heni Pujiastuti (2015)  melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Kemampuan Matematis Terhadap Hasil Belajar Fisika”. Hasil 

Penelitian Menunjukkan bahwa pengaruh terhadap  hasil belajar fisika sangat 
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signifikan, sehingga peserta didik hendaknya meningkatkan kemampuan 

matematis. 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

yang dilakukan. Persamaannya terletak pada tujuan  penelitian yaitu untuk 

mengetahui kemampuan matematis terhadap hasil belajar fisika dan alat tes 

yang digunakan yaitu tes essay. 

Sedangkan perbedaannya terletak padapengolahan data yang 

digunakan yaitu Analisis  Korelasi yang merupakan metode statistik yang 

bisa digunakan bila memiliki 2 variabel sehingga untuk mendapatkan hasil 

kemampuan matematis peneliti menggunakan materi diferensial dan integral 

sedangkan materi fisika yang diberikan adalah kinematika.   

2. Lely Lailatus (2017) melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Kemampuan Matematis Pada Mata Kuliah Pembelajaran Matematika SMA 

II”. Dari hasil penelitian pemahaman matematis mahasiswa paling yang 

tinggi adalah indikator yang ketiga yaitu kemampuan mengklafikasikan 

objek-objek menurut sifat tertentu. Sedangkan pemahaman matematis 

mahasiswa yang paling rendah adalah kemampuan mahasiswa 

menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

yang dilakukan. Persamaannya terletak pada tujuan penelitian, metode yang 

digunakan deskriptif kualitatif, serta instrumen yang digunakan berupa tes 

essay dan wawancara. Sedangkan perbedaan terletak pada indikator 
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pemahaman yang harus dicapai serta objek penelitian yang berbeda dan 

rumus pengolahan data yang berbeda. 

3. Charles-Ogan Gladys Ibibo dan Okey Innocent Francis (2017) melakukan 

penelitian dengan judul “ Effects of Mathematics Knowledge on physics 

Student Performance in Electromagnetism”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kemampuan matematika berinteraksi dengan baik dengan strategi 

instruksional yang digunakan untuk penelitian ini dan menyumbangkan 

kinerja yang signifikan dalam konsep elektromagnetisme. Siswa dengan 

kemampuan matematika tinggi tinggi berkontribusi besar pada kinerja tinggi 

mereka dalam elektromagnetisme yang diajarkan menggunakan strategi peta 

konsep. 

Dalam penelitian ini terdapat persaman dan perbedaan. Persamaan 

pada penelitian yang dilakukan terdapat pada tujuan yang mana tujuannya  

sampe mana pengetahuan matematika peserta didik dalam menjawab soal 

fisika, serta instrumen yang digunakan sama-sama menggunakan Tes 

tertulis. Sedangkan perbedaan terletak pada desain penelitian, pada 

penelitian terdahulu menggunakan desain eksperimen semu, dan teknik 

pengambilan sampel menggunakan Teknik Purposive Sampling. 
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2.3 Kerangka Penelitian 

 

Gambar 2.1 Kerangka pikir

Observasi Guru dan Peserta 

Didik Selama Proses 

Pembelajaran Fisika 

 

Tes Tertulis (essay) Pada 

Peserta Didik 

Wawancara Guru dan Peserta 

Didik 

Kemampuan Pemahaman  

Matematis Peserta Didik 


