
IDENTIFIKASI MODEL MENTAL SISWA SMA PADA MATERI 

KONVEKSI KALOR 

 

SKRIPSI 

diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan Departemen Pendidikan Fisika 

 

 

 

 

 

oleh 

Rifdah Amalia 

NIM 1200273 

 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN FISIKA 

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

2017 

  



IDENTIFIKASI MODEL MENTAL SISWA SMA PADA MATERI 

KONVEKSI KALOR 

 

 

 

 

 

Oleh 

Rifdah Amalia 

 

 

 

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

 

 

 

 

 

 

© Rifdah Amalia 

Universitas Pendidikan Indonesia  

Januari 2017 

 

 

 

 

 

Hak Cipta dilindungi undang-undang 

Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian,  

Dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lain tanpa ijin penulis. 

  



RIFDAH AMALIA 

IDENTIFIKASI MODEL MENTAL SISWA SMA PADA MATERI 

KONVEKSI KALOR 

disetujui dan disahkan oleh pembimbing : 

 

Pembimbing I, 

 

 

 

Dr. Parlindungan Sinaga, M. Si 

NIP. 196204261987031002 
 

Pembimbing II, 

 

 

 

 

Ika Mustika Sari, S.Pd, M. Pfis 

NIP. 198308242009122004 
 

Mengetahui, 

Ketua Departemen Pendidikan Fisika, 

 

 

 

 

Dr. Dadi Rusdiana, M.Si. 
NIP. 196810151994031002 



PERNYATAAN 
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