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MOTTO

• Serahkan Perbuatanmu Kepada Tuhan, Maka Terlaksanalah
Segala Rencanamu ( Amsal 16 : 3 )
• Banyak Rancangan Dihati Manusia, Tetapi Keputusan
Tuhanlah Yang Terlaksana ( Amsal 19 : 21 )
• Sekian pulau sudah saya lewati, Sekian tumpuk rupiah
sudah saya habiskan, Sekian baris rindu sudah saya hapus,
Cucuran keringat dan tetesan air mata menjadi saksi
perjaungan saya ” APA YANG SAYA CARI SAHABATKU ”,
Dalam sebuah pencarian pasti ada tantangan. Tantangan
entah apa wujudnya, Hendaknya di tanggapi sebagai suatu
yang menguatkan dan mendewasakan saya.
• Berilah Apa Yang Kamu Punya Kepada Sesamamu Dengan
Ketulusan Hati
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ABSTRAK

Maria Finelde Fahik , ” Disain Salah Satu Model Pembelajaran Fisika yang
Mendukung Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama Kelas 2 Semester II”. Skripsi Program Studi Pendidikan Fisika
Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengertahuan Alam, Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta (2006).
Skripsi berupa sebuah disain pembelajaran yang mendukung pelaksanaan
kurikulum berbasis kompetensi, yaitu pembelajaran yang mampu melibatkan
siswa dalam membangun sendiri konsep, sedangkan guru berperan sebagai
fasilitator. Disain ini terdiri dari: (1) program satu semester, (2) rencana
pembelajaran yang meliputi silabus dan lembar kerja siswa (LKS). Keterlibatan
siswa yang diharapkan adalah keterlibatan dalam hal menjawab pertanyaan,
membaca uraian, melakukan percobaan, mencatat data, menganalisis data,
menyimpulkan hasil percobaan, mengerjakan soal latihan, membuat model alat
dan membuat artikel.
Sebagian kecil hasil disain ini yaitu materi pokok alat-alat optik, sub
materi pokok mata dan lup telah di uji coba pada tanggal 20 april 03 mei, dan 04
mei 2006 di SLTP St. Yosep Pengudi Luhur Boro Kulon Progo Yogyakarta, kelas
VIII semester 2 yang terdiri dari 36 siswa. Hasil uji coba menunjukkan bahwa
penggunaan lembar kegiatan siswa dapat melibatkan siswa antara lain dalam hal
(1) menjawab pertanyaan, membaca uraian, mengerjakan soal, melakukan
demonstrasi, mengajukan pertanyaan, diskusi, membuat kesimpulan, (2) tidak
semua pertanyaan dapat dijawab langsung oleh siswa sehingga guru perlu
menyiapkan beberapa pertanyaan pengarah untuk membantu siswa sampai pada
jawaban yang diharapkan
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ABSTRACT
Maria Finelde Fahik, “Design one of the model of physics learning a competency
– based for the second semester of eight grade Junior High School students”.
A Sarjana Thesis of Physics Education Study Program, Mathematics and Physics
Education Departement, The Faculty of Teacher Training, Sanata Dharma
University, Yogyakarta (2006).
This thesis is a competency-based learning design, a learning desing that
could help The students to buil their emn learning concept, in which the teacher is
the facilitator. This design covered: 1) lesson plan for one semester , 2) lesson
plan including syllabus and students’work sheet. Through this design. The
students are hoped to be active in answering questions, reading texts, doing
experiments, recording and analyzing data, drawing conclusion, doing exercises,
making new teaching media, and writing an article.
Some parts of this design are about optical tools materials Sub Unit
discussions are eye and magnifying glass. These materials had already been tested
on April the 20th, 3rd-4th of May, 2006. To the second Semester of eight grade St.
Yoseph Pengudi Luhur Junior High School students, Boro Kulon Progo
Yogyakarta. The test result concluded that (1) the students worksheet could make
the students active in answering questions, asking questions, doing discussion,
and drawing conclusion, (2) not all the questions answered directly by the
students, it was suggested that the teacher needed to prepare for some questions to
direct the students to the expected answers.
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1

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Menurut KBK belajar mengajar merupakan kegiatan aktif siswa dalam
membangun makna atau pemahaman. Salah satu prinsipnya yaitu KBK berpusat
pada siswa, siswa merupakan subjek belajarnya artinya siswa bertanggung jawab
dalam membangun gagasannya sendiri, sehingga peran guru sebagai fasilitator
yaitu guru bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang mendorong agar
kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar.
Kurikulum baru yang dikenal dengan nama KBK yang ditujukan untuk
menciptakan tamatan yang kompeten. KBK memudahkan guru dalam meny
ajikan pengalaman belajar yang sejalan dengan prinsip belajar sepanjang hayat
yang mengaju pada empat pilar pendidikan universal yaitu belajar mengetahui,
belajar melakukan, belajar menjadi diri sendiri, dan belajar hidup dalam
kebersamaan. Siswa harus diberdayakan agar mau dan mampu berbuat untuk
memperkaya pengalaman belajarnya. Kemudian interaksi para siswa memahami
pengetahuan yang berkaitan dengan dunia sekitarnya. Dari hasil interaksi dengan
lingkungan diharapkan siswa dapat membangun pengetahuan dan kepercayaan
diri sekaligus membangun jati diri.
Salah satu yang mendapat tekanan dalam KBK adalah bahwa dalam proses
pembelajaran siswa harus terlibat aktif dalam membangun sendiri konsep dan

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2

kompetensi. Salah satu model pembelajaran yang memungkinkan hal itu terjadi
adalah pembelajaran yang konstrutikvistik
Penulis tertarik untuk mendisain salah satu model pembelajaran yang
mendukung pelaksanaan pembelajaran menurut KBK, yaitu pembelajaran yang
konstruktivistik. Desain yang akan dirancang dipilih untuk materi Sekolah
Lanjutan Tingkat ertama (SLTP ), kelas VIII, semester II. Oleh karena itu skripsi
ini diberi judul Disain Salah Satu Model Pembelajaran Fisika yang Mendukung
Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Kelas VIII Semester II.

B. Perumusan Masalah
Sesuai uraian dalam latar belakang masalah, masalah dirumuskan sebagai
berikut:
Disain salah satu model pembalajaran fisika yang bagaimana yang
mendukung pembelajaran fisika yang konsruktivistik, yaitu pembelajaran yang
dapat melibatkan siswa secara aktif dalam membangun sendiri konsep ?

C. Pembatasan Masalah
Rancangan pembelajaran yang mendukung pelaksanaan pembelajaran
berbasis kompetensi terdiri dari (1) program satu semester, (2) rancangan
pembelajaran yang meliputi silabus dan lembar kerja siswa (LKS), (3) media, (4)
evaluasi. Karena luasnya cakupan rancangan pembelajaran maka penulis membuat
pembatasan dalam pembuatan desain ini. Adapun

adalah (1) program satu
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semster, dan (2) rancangan pembelajaran yang meliputi (a) silabus dan (b) lembar
kegiatan siswa.
Program satu semester terdiri dari (1) standard kompetensi, (2) materi
pokok dan strukturisasinya, (3) kompetensi dasar, (4) alokasi waktu, (5) media
pembelajaran, (6) sumber pembelajaran, (7) evaluasi. Pada program satu semester
yang tidak dirancang adalah media. Sedangkan pada bagian evaluasi penulis
hanya merancang komponen-komponen evaluasi, bobot, cara menghitung nilai
final, cara menentukan rerata nilai final yang akan digunakan untuk menentukan
nilai rapor.
Umumnya silabus

terdiri dari (1) standar kompetensi, (2) kompetensi

dasar, (3) materi pokok, (4) hasil belajar, dan (5) indikator hasil belajar, (6)
identifikasi konsep, (7) uraian makna konsep, (8) rancangan pembelajaran, (9)
media dan sumber pembelajaran, (10) evaluasi. Bagian standar kompetensi,
kompetensi dasar, materi pokok, hasil belajar, dan indikator hasil belajar, sudah
ditulis/ disusun terlebih dahulu dalam kurikulum. Sedangkan bagian identifikasi
konsep, uraian makna konsep, rancangan pembelajaran, media dan sumber
pembelajaran, serta evaluasi dikembangkan sendiri oleh guru. Dari rancangan
silabus di atas, pada bagian media penulis tidak membuat medianya dan hanya
menyebutkan medianya. Sedangkan pada bagian evaluasi penulis hanya
mencantumkan prosedur dan jenis evaluasi dan belum sampai pada perumusan
soal-soal.
Lembar kerja siswa meliputi (1) kompetensi dasar, (2) indikator hasil
belajar, (3) materi pokok, (4) petunjuk umum, (5) pengetahuan prasyarat, (6)
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kegiatan belajar. Bagian kompetensi dasar, indikator hasil belajar, materi pokok,
sudah ditulis/ disusun terlebih dahulu dalam kurikulum. Sedangkan bagian
petunjuk umum, (5) pengetahuan prasyarat, (6) kegiatan belajar dikembangkan
sendiri oleh guru. Dari rancangan LKS di atas, penulis merancang semuanya.
Desain pembelajaran yang mendukung pembelajaran menurut kurikulum
berbasis kompetensi diterapkan di TK sampai SMA yang dalam satu tahun
pelajaran terdapat program kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam dua
semester. Berdasarkan fakta tersebut, maka penulis juga membatasi diri pada
materi SMP kelas 2 semester II.
Berdasarkan rumusan di atas penulis membatasi diri dalam rancangan yang
akan dibuat untuk mendukung keterlibatan siswa secara aktif dalam membangun
konsep sendiri. Rancangan-rancangan yang akan dibuat oleh penulis adalah (a)
program satu semester, dan (b) rancangan pembelajaran yang meliputi silabus dan
LKS.

D. Tujuan Penulisan.
Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penulisan ini adalah
menghasilkan sebuah disain pembelajaran fisika yang mendukung pelaksanaan
pembelajaran menurut KBK.
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E. Manfaat Penulisan.
Manfaat penulisan ini antara lain:
1. Penulis mempunyai pengalaman dalam mendesain salah satu model
pembelajaran yang mendukung pelaksanaan pembelajaran menurut KBK,
sehingga selanjutnya dapat mengembangkan model yang sama untuk
materi, kelas, dan semester lain, baik untuk SMP maupun SMA.
2. Sebagai masukan bagi guru yang dapat digunakan atau dikembangkan
sesuai kondisi sekolah dan siswa.
3. Bila rancangan ini dilaksanakan diharapkan dapat mengubah pembelajaran
yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa.

F. Metode Penulisan
Dalam penulisan skripsi ini yang akan dirancang adalah (1) program satu
semester, (2) rancangan pembelajaran meliputi silabus, dan lembar kegiatan siswa
( LKS) . Silabus memuat kompetensi dasar yang dapat menjawab permasalahan
mengenai (a) apa yang diajarkan, (b) bagaimana cara mengajarkannya, dan (c)
bagaimana cara memenuhi target pencapaian hasil belajar. Silabus memuat
konsep, uraian makna konsep dan kegiatan pembelajaran. Konsep dirumuskan
berdasarkan indikator hasil belajar, kemudian konsep dimaknai dengan uraian
makna konsep yang menjamin guru yang bersangkutan dapat menguasai materi
yang diajarkan, dan merancang pembelajaran berdasarkan pengalaman belajar
siswa. Bagian ini diterapkan dalam bentuk LKS sehingga semua yang sudah
dirancang dalam Silabus dipraktekkan melalui LKS.
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1. Contoh format Silabus yang dirancang oleh penulis
Mata Pelajaran

:

Satuan Pendidikan

:

Kelas/ Semester

:

Alokasi Waktu

:

a. Indikator Hasil Belajar

:

b. Kompetensi Dasar

:

c. Materi Pokok

:

d. Identifikasi konsep

:

Tabel Identifikasi konsep
No.

Indikator Hasil Belajar

e. Uraian Makna Konsep

:

f. Kegiatan Pembelajaran

:

Konsep-konsep esensial

Tabel Kegiatan pembelajaran
No.

Indikator Hasil Belajar

Pengalaman belajar siswa

2. Contoh format LKS yang dirancang oleh penulis
Mata Pelajaran

:

Satuan Pendidikan

:

Kelas/ Semester

:

Kerja ilmiah yang terintegrasi

6
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Alokasi Waktu

:
i. Materi Pokok

:

ii. Sub Materi Pokok

:

iii. Indikator Hasil Belajar

:

iv. Petunjuk Umum

:

v. Petunjuk Khusus

:

vi. Pengetahuan Prasyarat

:

vii. Kegiatan Belajar

:

7
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BAB II
DASAR TEORI

Sebelum membahas dasar teori penulis ingin menjelaskan tentang hal-hal
yang akan dirancang yang berkaitan dengan KBK yang mengaktifkan siswa
dalam pembelajaran fisika. Sebelum hal-hal tersebut dirancang terlebih dahulu
guru harus memahami: (A) Kurikulum Berbasis Kompetensi antara lain: (1)
Pengertian Kompetensi dan KBK, (2) Karakteristik KBK, (3) Komponenkomponen KBK. (B) Belajar dan Pembelajaran KBK antara lain: (1) pengertian
Belajar, (2) pembelajaran. (C) pembelajaran yang konstruktivisme. (D) Metodemetode Pembelajaran Menurut KBK antara lain (1) metode inquiry (2) metode
eksperimen, (3) metode demonstrasi. (E) Silabus. (F) Lembar Kerja Siswa (LKS).
Adanya alasan yang digunakan dalam merancang hal-hal tersebut antara lain:
dengan belajar siswa dapat mengetahui hal-hal yang baru, dan dengan belajar
siswa dapat menentukan suatu yang membawa ke perubahan yaitu perubahan
yang menuju keadaan yang lebih baik. Maka itu pembelajaran tidak akan terlepas
dari kegiatan belajar dan mengajar karena mengajar bukanlah kegiatan
memindahkan pengetahuan dari guru ke murid melainkan suatu kegiatan yang
memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya.
Dengan KBK, yang mana berkaitan dengan kompeten yang berkenaan
dengan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks, kompeten dapat
menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui siswa. Karena itu untuk mendesain
sebuah pembelajaran yang berbasis KBK guru harus memahami mengenai KBK
itu sendiri antara lain: (1) pengertian kompetensi dan KBK, (2) karakteristik KBK,
8
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(3) komponen-komponen KBK. Pembelajaran KBK berbeda dengan kurikulum
sebelumnya, dimana KBK lebih ditekankan pada kemampuan yang menunjukkan
pada perbuatan yang dapat diamati, sedangkan kurikulum sebelumnya siswa tidak
diberi peluang untuk memilih pelajaran yang sesuai dengan bakat, minat dan
kemampuan, sehingga KBK dapat mempermudahkan guru dalam menyajikan
pengalaman belajar yang sejalan dengan prinsip belajar sepanjang hayat.
Sedangkan pada silabus guru harus memahami komponen-komponen
yang terdapat dalam silabus itu sendiri, dimana guru harus mengetahui apa yang
akan diajarkan, bagaimana cara mengajarkan, dan bagaimana cara memenuhi
target hasil belajarnya. Karena itu guru harus menggunakan LKS, karena dengan
LKS dapat membantu guru dalam pembelajaran. Oleh karena itu penulis ingin
menjelaskan hal-hal tersebut secara satu-persatu antara lain: (A) Kurikulum
Berbasis Kompetensi antara lain: (1) kurikulum, (2) karakteristik KBK, (3)
komponen-komponen KBK. (B) belajar dan pembelajaran KBK antara lain: (1)
pengertian belajar, (2) pembelajaran. (C) Pembelajaran yang Konstruktivisme.
(D) Metode-metode Pembelajaran Menurut KBK antara lain: (1) metode inquiry
(2) metode eksperimen, (3) metode demonstrasi. (E) Silabus. (F) Lembar Kerja
Siswa (LKS). Karena dengan menggunakan silabus dan LKS guru dapat
mengetahui apakah siswa tersebut terlibat secara aktif selama proses pembelajaran
atau tidak.
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Kurikulum Berbasis Kompetensi.
1. Pengertian Kurikulum Dan Kurikulum Berbasis Kompetensi
Dalam kerangka mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan
masa depan, Departemen Pendidikan Nasional merespon dengan seperangkat
kurikulum yang disebut dengan “Kurikulum Bebasis Kompetensi (KBK)”, yang
merupakan refleksi, pemikiran atau pengkajian ulang dan penilaian terhadap
kurikulum pendidikan dasar dan menengah tahun 1994 beserta pelaksanaan.
Kompetensi dapat diartikan sebagai pengetahuan, ketrampilan dan nilainilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan
berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus memungkinkan
seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, ketrampilan dan
nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu.
Kurikulum berbasis kompetensi merupakan seperangkat rencana dan
peraturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa. Penilaian
kegiatan belajar

mengajar dan pemberdaya sumber daya pendidikan dalam

pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan
seperangkat standar program pendidikan yang dapat mengantarkan siswa untuk
menjadi kompeten dalam berbagai bidang kehidupan yang dipelajarinya. Bidangbidang kehidupan yang dipelajari tersebut memuat sejumlah kompetensi siswa
dan sekaligus hasil belajarnya. ( Seminar pendidikan berbasis kompetensi MIPA,
di JPMIPA USD; 2003 oleh Slamet Soewandi )
Kurikulum berbasis kompetensi berorientasi pada: (1) hasil dan dampak
yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman
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belajar yang bermakna, dan (2) keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai
dengan kebutuhannya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kurikulum
berbasis kompetensi harus menjadi bagian dari dalam diri siswa. ( Seminar
pendidikan berbasis kompetensi MIPA, di JPMIPA USD; 2003 oleh Slamet
Soewandi )

2. Karakteristik Kurikulum Berbasis Kompetensi
Kurikulum berbasis kompetensi memiliki sejumlah kompetensi yang harus
dikuasai oleh peserta didik, penilaian dilakukan berdasarkan standar khusus
sebagai hasil kegiatan kompetensi yang ditujukan oleh peserta didik.
Pembelajaran lebih menekankan pada kegiatan individual personal untuk
menguasai kompetensi yang dipersyaratkan. Siswa dapat dinilai kompetensinya
kapan saja bila siswa lebih telah siap dan dalam pembelajaran siswa dapat maju
sesuai dengan kecepatan dan kemampuan masing-masing.
Kurikulum berbasis kompetensi memiliki karakteristik sebagai berikut:
(1) Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara invidual
maupun secara klasikal, artinya bahwa siswa sendirilah yang dapat belajar
sesuai dengan cara dan kemampuan masing-masing, serta tidak
bergantung pada orang lain. Dimana ketercapaian kompetensi tersebut
lebih ditekankan pada semua siswa baik secara individual maupun yang
termasuk di dalam suatu kelas.
(2) Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, artinya bahwa berpusat
pada hasil belajar dimana hasil belajar merupakan uraian untuk menjawab
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pertanyaan apa yang harus digali, dipahami dan yang dikerjakan siswa
dalam pembelajaran. Dimana hasil belajar itu merefleksikan atau
mengulas kembali keluasan, kedalaman, kompleksitas, dan digambarkan
secara jelas serta dapat diukur dengan teknik penilaian. Penilaian
diharapkan dapat memberikan gambaran posisi siswa dalam alur proses
pembelajaran yang artinya bahwa apa yang dikuasainya dan apa yang
masih harus diupayakan untuk dikuasainya.
(3) Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode
yang bervariasi, artinya bahwa dalam pembelajaran guru harus
menggunakan

pendekatan

pembelajaran

misalnya

yang

dapat

mengaktifkan siswa dan guru juga harus dapat menggunakan metode
pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran sehingga dalam
pembelajaran siswa tidak cepat bosan dalam menerima pelajaran karena
dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dapat
mengaktifkan siswa dalam pembelajaran.
(4) Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang
memiliki unsur edukatif, artinya bahwa sumber belajar yang utama bagi
guru yang memiliki unsur edukatif adalah sarana cetak seperti buku,
brosur, májalah, surat kabar, poster, peta, foto, dan lingkungan sekitar.
Dimana lingkungan sebagai sumber belajar dapat dibedakan menjadi
lingkungan alam misalnya gunung, pegunungan, pantai laut dan
sebagainya, lingkungan sosial misalnya keluarga, desa, pasar, kota, dan
sebagainya, lingkungan budaya misalnya candi dan adat istiadat.
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(5) penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya
penguasaan atau pencapaian suatu kompeten. (Pusat Kurikulum Balitbang
Depdiknas 2002).
Dalam membangun kompetensi siswa harus melakukan kegiatan belajar,
karena komptensi bisa dibangun melalui kegiatan belajar atau pengalaman
siswa sendiri dalam membangun sendiri konsep

3. Komponen-Komponen Kurikulum Berbasis Kompetensi
Kurikulum berbasis kompetensi merupakan kerangka inti yang memiliki
empat komponen, yaitu : Kurikulum dan Hasil Belajar, Penilaian Berbasis Kelas,
Kegiatan Belajar Mengajar, dan Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah.
Kerangka inti kurikulum berbasis kompetensi memuat pengertian, prinsip-prinsip,
struktur dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi.
Kurikulum

dan

Hasil

Belajar

(KHB)

memuat

perencanaan

pengembangan kompetensi siswa yang perlu dicapai secara keseluruhan sejak
lahir sampai 18 tahun. Kurikulum dan hasil belajar ini memuat kompetensi, hasil
belajar dan indikator. Kurikulum dan hasil belajar memberikan suatu rentang
kompetensi dan hasil belajar siswa yang bermanfaat bagi guru pendidik sekolah
dasar dan sekolah menengah atas untuk menentukan apa yang harus dipelajari
oleh siswa, bagaimana mereka seharusnya dinilai (dievaluasi), dan bagaimana
pembelajaran disusun.
Penilaian berbasis kelas memuat prinsip, sasaran dan pelaksanaan
penilaian berkelanjutan yang lebih akurat dan konsisten sebagai penilaian terpadu
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dengan kegiatan belajar mengajar dikelas (berbasis kelas) dengan mengumpulkan
kerja siswa (portofolio), dan tes tertulis. Penilaian ini mengidentifikasi kompetensi
atau hasil belajar yang telah dicapai, dan memuat pernyataan yang jelas tentang
standar yang harus dan telah dicapai serta peta kemajuan belajar siswa dan
pelaporan.
Kegiatan belajar mengajar memuat gagasan pokok tentang pembelajaran
dan pengajaran untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan serta gagasangagasan pedagogis dan andragogis yang mengelola pembelajaran agar tidak
mekanistik. Pedagogis artinya kegiatan mengajar yang memuat gagasan pokok
tentang pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan anak atau siswa.
Sedangkan andragogis artinya kegiatan belajar mengajar memuat gagasan pokok
tentang pengajaran yang berkaitan dengan orang dewasa atau guru yang
mengelola pembelajaran agar tidak mekanistik.
Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah memuat berbagai pola
pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lain yang meningkatkan
mutu hasil belajar. Pola ini dilengkapi pula dengan pengembangan perangkat
kurikulum (silabus). ( Seminar pendidikan berbasis kompetensi MIPA, di
JPMIPA USD; 2003 oleh Slamet Soewandi )
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B. Belajar Dan Pembelajaran Menurut Kurikulum Berbasis Kompetensi
( KBK)
1. Pengertian Belajar
Filsafat konstruktivisme menyatakan bahwa belajar merupakan proses
aktif dari pelajar untuk mengkonstruksi (membangun) sendiri pengetahuannya,
(Suparno,1997:62) Pengetahuan itu dapat diperoleh dari dunia sekitarnya. Dengan
panca indera seseorang dapat membangun gambaran mengenai dunia sekitarnya.
Gambaran yang dikonstruksi tersebut berkembang terus seiring dengan
pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari dunia sekitarnya, akibat konstruksi
yang dibentuk semakin terinci, lengkap dan kompleks maka siswa mencari arti
sendiri yang mereka pelajari. Siswa sendirilah yang bertanggung jawab terhadap
hasil belajarnya.(Suparno, 2000:13 ) Belajar adalah proses perubahan dari belum
mampu kearah sudah mampu, dan proses perubahan itu terjadi selama jangka
waktu tertentu (Menurut Winkel,1987:50).

Belajar adalah proses untuk

menemukan sesuatu, dari pada suatu proses untuk mengumpulkan sesuatu. Belajar
bukanlah sesuatu kegiatan mengumpulkan fakta-fakta tetapi suatu perkembangan
pemikiran yang berkembang dengan membuat kerangka yang baru, (Seminar
pendidikan MIPA, di JPMIPA USD oleh : Paul Suparno). Belajar diartikan
sebagai proses membangun konsepsi, bukan menerima konsep secara verbal dari
guru ( Kartika, 1998:171 ) Belajar bukan suatu tujuan, tetapi merupakan poses
untuk mencapai tujuan. Dimana belajar sebagai perubahan tingkah laku adalah
akibat dari pengalaman dan belajar itu proses bekerja sama dan berperan serta. (
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Oemar; 2001:28 ). Belajar merupakan proses aktif siswa untuk membangun
sendiri pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan ( Domi, 2001:105 ).

2. Pembelajaran
Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta
didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang
lebih baik. artinya bahwa terjadi perubahan dari yang belum tahu menjadi lebih
tahu. Sehingga jelas bahwa berdasarkan definisi belajar diatas maka pembelajaran
tidak akan lepas dari kegiatan belajar dan mengajar. Karena mengajar jelas bukan
suatu kegiatan memindahkan pengetahuan dari pengajar ke pelajar melainkan
kegiatan yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya artinya
bahwa siswa sendirilah yang membentuk pengetahuannya berdasarkan apa yang
mereka lihat atau peroleh berdasarkan pengalaman. ( Kuliah belajar dan
pembelajaran, Sinurat ). Mengajar berarti berpartisipasi dengan pelajar dalam
membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan dan bersikap kritis.
Mengajar adalah suatu bentuk belajar sendiri. ( Suparno; 2000:17 ). Mengajar
seharusnya diartikan sebagai menciptakan situasi, kondisi, dan kemudahan,
memberi pengarahan dan bimbingan yang dapat mengantar siswa melakukan
sederetan proses secara berkesinambungan untuk membangun sendiri konsepsi
dan mendefinisikannya, bukan menginformasikan pengetahuan secara verbal
untuk diterima dan dihafal. Tugas guru adalah sebagai fasilitator yang memberi
bimbingan kepada siswa untuk berproses, bukan sebagai sumber informasi yang
mendominasi kegiatan ( Sumaji dkk, 1998 : 169 ).
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Dengan demikian dalam proses belajar mengajar siswalah yang berperan
secara mutlak artinya bahwa siswalah yang sebagai pemeran utama dalam proses
belajar mengajar dan guru sebagai penolong, pembimbing, dan pendorong yang
dapat menggunakan strategi pembelajaran yang hendak dipakai sehingga tujuan
pengajaran dapat tercapai.

C. Pembelajaran yang Konstruktivistik
Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan berpusat pada siswa, yaitu
pendekatan belajar yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dan mencerahkan.
Pendekatan lainnya seperti belajar tuntas, konstruktivisme, pemecahan masalah,
dan lain-lain.
Pembelajaran sebagai proses belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan
dan menjalani latihan. Ada

beberapa teori yang dikemukakan mengenai

pembelajaran, setiap teori mempunyai konsep atau prinsip tersendiri tentang
proses belajar. Konstruktivisme adalah salah satu filosofi yang sejalan dengan
pembelajaran berbasis kompetensi.
Filsafat pengetahuan adalah bagian dari filsafat yang mempersoalkan
tentang pengetahuan manusia ( Suparno; 2000:17 ). Konstruktivisme adalah salah
satu aliran filsafat pengetahuan yang berpendapat bahwa pengetahuan itu
merupakan konstruksi (bentukan) dari orang yang sedang belajar. Pengetahuan
bukanlah kumpulan fakta-fakta tetapi merupakan konstruksi kognitif seseorang
terhadap objek, pengalaman, maupun lingkungannya. Pengetahuan bukanlah”
sesuatu yang sudah ada disana” dan kita tinggal mengambilnya, tetapi merupakan
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suatu bentukan terus menerus dari orang belajar dengan setiap kali mengadakan
reorganisasi karena adanya pemahaman yang baru.
Dalam

pengertian

konstruktivisme,

belajar

adalah

suatu

proses

pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dibuat sendiri oleh siswa.
Siswalah yang aktif berpikir, membuat konsep, dan mengambil makna. Guru
hanyalah membantu agar proses konstruksi itu berjalan. Guru bukan mentransfer
pengetahuan sebagai yang sudah tahu, tetapi membantu agar anak didik
membentuk pengetahuannya.
Dalam belajar sistem ini, peran siswa diutamakan dan keaktifan siswa
untuk membentuk pengetahuan dinomorsatukan. Semua peralatan, bahan,
lingkungan, dan fasilitas disediakan untuk membantu pembentukan itu. Siswa
diberi kesempatan mengungkapkan pemikirannya akan suatu masalah, tanpa
dihambat. Dengan dibiasakan berpikir sendiri dan mempertanggungjawabkan
pemikirannya, siswa akan terlatih untuk menjadi pribadi yang sungguh mengerti,
yang kritis, kreatif, dan rasional.
Dalam pengertian konstruktivisme, siswa tidak dianggap sebagai suatu
tabula rasa yang kosong, yang tidak mengerti apa-apa sebelumnya. Siswa
dipahami sebagai subjek yang sudah membawa "pengertian awal" akan sesuatu
sebelum mereka mulai belajar secara formal. Pengetahuan awal tersebut, meski
kadang sangat tidak cocok dengan pengertian para ahli, perlu diterima dan nanti
dibimbing untuk semakin sesuai dengan pemikiran para ahli.
Pihak guru dituntut memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, agar
dapat memahami jalan pikiran anak. Guru menantang, mempertajam, dan
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menunjukkan apakah jalan pikiran siswa benar. Guru tidak mengklaim bahwa
satu-satunya jalan yang benar adalah yang sama dengannya. Kesalahan pemikiran
anak diterima sebagai landasan kemajuan. Dari uraian di atas dapat dirumuskan
prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivis adalah (1) siswa membangun aktif
sendiri pengetahuannya secara personal ataupun secara sosial, (2) siswa aktif
mengkonstruksi pengetahuannya terus-menerus, sehingga pengetahuan yang
dimiliki lebih lengkap, (3) pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari otak guru ke
siswa tetapi siswa aktif sendiri berproses, dan (4) guru sebagai fasilitator dan
mediator.
D. Metode–metode yang mendukung pembelajaran KBK
Metode-metode pembelajaran yang konstruktivisme. Beberapa contoh
metode pembelajaran yang konstruktivisme, antara lain: inquiry, eksperimen,
demonstrasi. Metode pembelajaran tersebut yang digunakan sebagai dasar bagi
penulis dalam menyusun LKS. Berikut penjelasan metode-metode pembelajaran
yang konstruktivisme.
1. Pembelajaran dengan metode penyelidikan (inquiry)
Inquiry merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan guru dalam
pembelajaran. Pengajaran inquiri dibentuk atas dasar diskoveri, sebab seorang
siswa harus menggunakan kemampuannya berdiskoveri dan kemampuan lainnya.
Dalam inkuiri, seseorang bertindak sebagai seorang ilmuan (scientist), melakukan
eksperimen dan mampu melakukan proses mental berinquiri yaitu (1) mengajukan
pertanyaan-pertanyaan tentang gejala alam, (2) merumuskan masalah-masalah,
(3) merumuskan hipotesis-hipotesis, (4) merancang pendekatan investigative yaitu
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eksperimen, (5) melaksanakan eksperimen dan (6) mensintesiskan pengetahuan
(Oemar Hamalik, 2001: 219).
Metode inquiri dapat pula berorientasi pada diskoveri yang mana
menunjuk pada situasi-situasi akademik dimana kelompok-kelompok kecil siswa
(umumnya antara 4 sampai 5 anggota) berupaya menemukan jawaban-jawaban
atas topik inquiri. Model ini dapat dilaksanakan kepada seluruh kelas sebagai
bagian dari kegiatan-kegiatan inquiri. Asumsi-asumsi yang mendasari inquiri
yaitu (1) ketrampilan berfikir kritis dan berfikir deduktif yang diperlukan
berkaitan dengan pengumpulkan data yang bertalian dengan kelompok hipotesis,
(2) keuntungan bagi siswa dari pengalaman kelompok dimana mereka
berkomunikasi, berbagi tanggung jawab, dan bersama-sama mencari pengetahuan
dan (3) kegiatan-kegiatan belajar disajikan dengan semangat berbagai inquiri dan
diskoveri menambah motivasi dan memajukan partisipasi (Oemar Hamalik, 2001:
220). Penggunaan model inquiri ini dilakukan melalui langkah-langkah yaitu (1)
mengidentifikasikan dan merumuskan situasi yang menjadi fokus inquiri secara
jelas, (2) mengajukan suatu pertanyaan tentang fakta, (3) memformulasikan
hipotesis atau beberapa hipotesis untuk menjawab pertanyaan pada langkah 2, (4)
mengumpulakan informasi yang relevan dengan hipotesis dan menguji setiap
hipotesis dengan data yang terkumpul dan (5) Merumuskan pertanyaan atas
pertanyaan sesunguhnya dan menyatakan jawaban sebagai proposi tentang fakta.
Jawaban itu mungkin merupakan sintesis antara hipotesis yang diajukan dan hasilhasil dari hipotesis yang diuji dengan informasi yang terkumpul (Oemar Hamalik,
2001: 221)
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2. Metode Eksperimen

Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar yang memberikan
kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri sesuatu fakta yang
diperlukannya atau ingin diketahuinya (Jusuf Djajadisastra, 1982:10). Metode ini
dapat dilakukan oleh guru bersama siswa. Metode ini menekankan pada kegiatan
yang harus dialami sendiri, dicari dan ditemukan sendiri data dan pemecahannya.
Dalam rancangan ini metode eksperimen, tidak murni eksperimen. Dalam
rancangan ini metode eksperimen bersifat terbimbing. Dalam metode ini siswa
melakukan dan mengalami sendiri dalam kelompok, mencari dan menemukan
sendiri data dan pemecahannya; hanya saja siswa mengikuti dan membaca
petunjuk yang diberikan.
Agar metode ini dapat terlaksana dengan baik, maka dalam pembuatan
petunjuk guru harus memperhatikan: a) penetapan tujuan, b) alat, c) langkah kerja,
d) mempersiapkan tempat, e) memperhitungkan jumlah murid dan alat yang
tersedia, f) waktu yang tersedia, g) data, h) analisis, i) pertanyaan-pertanyaan.
Metode eksperimen terbimbing ini memiliki kelebihan dan kekurangan.
Kelebihannya adalah 1) dapat menjamin tujuan yang dicapai oleh semua siswa, 2)
mengembangkan sikap berpikir ilmiah. Sedangkan kekurangan metode ekperimen
terbimbing ini adalah kurangnya 1) keaktifan dan kreativitas siswa dibandingkan
dengan metode eksperimen murni, 2) ketersediaan alat, 3) data yang dihasilkan
terkadang tidak seperti yang diharapkan.
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3. Metode Demonstrasi
Metode demonstrasi adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan
mempertunjukkan secara langsung obyeknya atau caranya melakukan sesuatu atau
mempertunjukkan prosesnya (Jusuf Djajadisastra, 1982:93). Agar metode ini
dapat terlaksana dengan baik, maka guru harus memperhatikan: a) penetapan
tujuan demonstrasi, b) alat peraga, c) langkah kerja, d) mempersiapkan tempat
demonstrasi, e) waktu yang tersedia, f) demonstrator (guru atau siswa yang
melakukan demonstrasi), g) pertanyaan-pertanyaan.
Dalam pembelajaran fisika, metode demonstrasi tidak hanya dipergunakan
untuk memperlihatkan atau untuk sekedar dilihat, melainkan banyak dipergunakan
untuk mengembangkan suatu pengertian, mengemukakan suatu masalah,
memperlihatkan penerapan suatu prinsip, menguji kebenaran suatu hukum dan
untuk memperkuat suatu pengertian.
Metode demonstrasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya
antara lain:1) dapat mengilustrasikan suatu konsep tertentu, 2) dapat mengatasi
suatu miskonsepsi, dan 3) membantu memahami penyelesaian suatu persoalan.
Kekurangan metode demonstrasi antara lain: 1) apabila jumlah siswa terlalu
banyak maka tidak semua siswa bisa melihat dengan jelas, 2) bila obyek yang
didemonstrasikan terlalu kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop, maka
sulit sekali untuk dapat menunjukkan yang mana yang harus diperhatikan, 3) tidak
semua hal yang didemonstrasikan guru dapat diulang berkali-kali.
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E. Silabus
Silabus merupakan uraian yang lebih rinci mengenai kompotensi dasar,
hasil belajar dan indikator hasil belajar. Dimana uraian ini dijabarkan dalam
bentuk langkah pembelajaran untuk mencapai kompotensi dasar, hasil belajar dan
indikator hasil belajar. Oleh karena itu silabus harus disusun secara sistematis dan
berisikan komponen-komponen yang saling berkaitan untuk memenuhi target
pencapaian kompetensi dasar. (Pengembangan silabus Kurikulum Berbasis
Kompetensi, Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas 2002 ). Maka itu ada
beberapa kompenen silabus minimal yang dapat membantu para guru dalam
mengelola pembelajaran antara lain:
(1) kompotensi dasar merupakan pernyataan minimal atau yang direfleksikan
dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah siswa menyelesaikan suatu aspek
atau sub aspek mata pelajaran tertentu, dimana kompetensi jenis ini merupakan
gambaran umum tentang apa yang dilakukan siswa, bagaimana cara menilai
siswa, apakah sudah meraih kompetensi tertentu atau belum. (Didalam kurikulum
1994, kompetensi ini sama dengan tujuan pembelajaran catur wulan). Dimana
kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi
dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar
dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum
sekolah, dimana dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu.
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(Pengembangan Silabus Kurikulum Berbasis Kompetensi, Pusat Kurikulum
Balitbang Depdiknas 2002).
(2) hasil belajar merupakan uraian untuk menjawab pertanyaan, apa yang harus
digali, dipahami dan dikerjakan siswa, dimana hasil belajar itu merefleksikan
keluasan, kedalaman, kompleksitas dan digambarkan secara jelas serta dapat
diukur dengan teknik-teknik penilaian tertentu. Perbedaan antara kompetensi
dasar dan hasil belajar terdapat pada batasan dan patokan-patokan kinerja siswa
yang dapat diukur. (Dalam Kurikulum 1994, hasil belajar sama dengan Tujuan
Pembelajaran Umum (TPU)), dalam kurikulum1975, 1984 sama dengan Tujuan
Institusional Umum (TIU). Oleh karena itu pada KBK 2002, hasil belajar disebut
materi pokok.
(3) Indikator Hasil Belajar (IHB) dapat digunakan dalam menjawab pertanyaan,
bagaimana guru dapat mengetahui bahwa siswa dapat mencapai hasil
pembelajaran, dimana IHB merupakan uraian kemampuan yang harus dikuasai
siswa dalam berkomunikasi secara spesifik serta dapat dijadikan ukuran untuk
menilai ketercapaian hasil pembelajaran. (Dalam Kurikilum 1994, IHB sama
pengertiannya dengan Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK), dalam Kurikulum
1975, 1984, IHB sama dengan Tujuan Institusional Khusus (TIK)),
(4) langkah pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh
para guru secara berurutan untuk mencapai tujuan pembelajaran, dimana
penentuan untuk langkah pembelajaran sangat penting artinya bagi materi-materi
yang memerlukan persyaratan tertentu. (Seminar pendidikan “ Metode Pengajaran
Berbasis Kompetensi; MIPA di JPMIPA USD oleh A.M Slamet Soewandi).
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Oleh karena itu pernyataan dalam langkah pembelajaran minimal
mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman
siswa, yakni kegiatan siswa dan materi. Dalam memilih kegiatan siswa yang akan
digunakan dalam pembelajaran sebaiknya dipertimbangkan hal-hal sebagai
berikut: (a) hendaknya memberikan peluang bagi siswa untuk mencari, mengelola
dan menemukan sendiri pengetahuan dibawah bimbingan guru oleh orang dewasa,
(b) disesuaikan dengan ragam sumber belajar dan sarana belajar yang tersedia, (c)
bervariasi dengan mengkombinasikan antara kegiatan belajar perseorangan,
pasangan, kelompok, dan klasikal, (d) memperhatikan pelayanan terhadap
perbedaan individual seperti; kemampuan, bakat, latar belakang keluarga, sosialekonomi, budaya serta masalah khusus yang dihadapi siswa yang bersangkutan.
Pembelajaran berbasis kompotensi merupakan program pembelajaran yang
dirancang untuk menggali potensi dan pengalaman belajar siswa agar mampu
memenuhi pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
Oleh karena itu sebagai konsekuensi dari pembelajaran berbasis
kompetensi ini, materi pembelajaran yang dipilih haruslah yang dapat
memberikan kecakapan untuk memecahkan permasalah dalam kehidupan seharíhari dengan menggunakan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang telah
dipelajarinya. Sehingga dengan cara tersebut siswa terhindar dari materi-materi
yang tidak menunjang pencapaian kompetensi. (Pengembangan Silabus KBK
Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas 2002).
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F. Lembar Kerja Siswa (LKS)
Lembar kerja siswa (LKS) merupakan lembar kerja bagi siswa yang
digunakan agar proses pembelajaran berlangsung lebih lancar sehingga dengan
mudah siswa terlibat secara aktif dan terus-menerus selama proses belajar
mengajar. LKS juga merupakan media yang dapat dimanfaatkan dalam
pengelolaan belajar físika. Dalam hal ini LKS merupakan sarana pembelajaran
yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran berbentuk lembaran atau buku
yang berisikan beberapa komponen. Komponen-komponen penting terdapat
dalam LKS sebagai berikut: (1) pokok bahasan, (2) sub pokok bahasan, (3) tujuan,
(4) petunjuk umum, (5) pendahuluan, (6) kegiatan belajar.
Pokok bahasan berisi materi apa yang akan dilakukan misalnya dalam
kegiatan demonstrasi. Sup pokok bahasan berisi hal-hal apa saja yang dibahas
dalam pokok bahasan itu. Tujuan berisi hal-hal yang diharapkan dapat dicapai
siswa diantaranya siswa dapat memiliki kemampuan untuk menjelaskan,
menyatakan, mengerjakan, dan menghitung soal-soal yang berhubungan dengan
pokok bahasan.
Petunjuk umum memuat hal-hal yang dilakukan oleh siswa selama kegiatan
belajar mengajar, hal-hal tersebut antara lain: melakukan percobaan, mengajukan
pertanyaan, menjawab pertanyaan, mempelajari sendiri suatu penjelasan, mencoba
merumuskan sendiri suatu pengertian atau hukum, menarik kesimpulan,
mengerjakan tugas latihan.
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Pendahuluan memuat konsep-konsep awal yang diperlukan untuk
mempelajari pokok bahasan yang akan dipelajari. Kegiatan belajar merupakan
kegiatan penting dari LKS, yang dibagi dalam beberapa kegiatan, setiap kegiatan
memuat sub pokok bahasan yang akan diajarkan dengan tujuan yang harus dicapai
oleh siswa, langkah-langkah percobaan, soal-soal latihan, materi awal untuk
dipelajari, penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh siswa sendiri dan lembar
tugas.
Penggunaan LKS ini juga dimaksudkan untuk memudahkan guru untuk
mengetahui apakah siswa terlibat secara aktif selama proses pembelajaran atau
tidak, siswa yang aktif dalam proses pembelajaran dapat dipastikan mengikuti
setiap langkah-langkah percobaan sehingga mampu menjawab soal-soal yang
terdapat dalam LKS, mengerjakan soal-soal latihan dan mengerjakan tugas yang
diberikan guru. Bagi siswa yang kurang aktif dapat dipastikan kurang
memperhatikan kegiatan misalnya kegiatan demonstrasi sehingga soal-soal yang
ada tidak bisa dijawab dan banyak yang dikosongi. LKS yang dapat digunakan
untuk mengukur prestasi belajar siswa yaitu: dengan melihat proses yang telah
dilakukan siswa diantaranya melalui banyaknya soal yang telah dikerjakan dengan
benar, mencatat data-data hasil percobaaan serta siswa mampu menarik
kesimpulan dengan kalimat sendiri.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1

BAB III
RENCANA PEMBELAJARAN

A.

Rencana Satu Semester
Program Satu Semester
Dalam proses pembelajaran perlu adanya perencanaan. Perencanaan ini

berguna bagi pendidik dan peserta didik sehingga memperlancar proses
pembelajaran. Perencanaan pembelajaran biasanya merencanakan pembelajaran
untuk satu tahun yang dikenal dengan program tahunan, dan program satu
semester. Pada penulisan ini penulis hanya membuat perencanaan satu semester.
Adapun bentuk program satu semester tersebut, seperti dibawah ini.
PROGRAM SATU SEMESTER
Mata pelajaran

: Fisika

Satuan Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Kelas

: II

Semester

:2

I.Standar Kompetensi
Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya pada cermin dan lensa, serta penerapan
alat-alat optik pada kehidupan sehari-hari.
II. Materi Pokok dan Strukturisasinya
1. Cahaya
2. Alat-alat Optik
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Strukturisasi Materi
Pada tingkat pendidikan SLTP kelas II semester 2 mempunyai dua materi
pokok yakni Cahaya dan Alat-alat Optik, untuk mempelajari kedua materi pokok
tersebut guru harus mengetahui strukturisasi materi maksudnya bahwa apakah
pada materi pokok cahaya dan alat-alat optik tersebut saling mempersyarati. Pada
materi pokok cahaya memiliki kompetensi dasar yang berbeda, dan sup–sup
materi pokok yang berbeda. Sub-sub pada materi pokok cahaya yakni cahaya,
pemantulan cahaya, pemantulan cahaya pada cermin datar, pemantulan cahaya
pada cermin cekung, pemantulan cahaya pada cermin cembung, pembiasan
cahaya pada lensa cembung, pembiasan cahaya pada lensa cekung.
Pada materi pokok alat-alat optik juga memiliki kompetensi dasar yang
berbeda dan sup-sup materi pokok yang berbeda. Sub-sub materi pokok pada alatalat optik yakni mata, kamera, lup, mikroskop, teropong. Pada kedua materi
pokok tersebut ada sub-sub materi pokok cahaya yakni pembiasan cahaya pada
lensa dan pemantulan cahaya pada cermin yang merupakan prasyarat untuk
mempelajari sub-sub materi pokok pada alat-alat optik yakni pada alat optik
mata, kamera, lup, mikroskop dan teropong. Oleh karena itu untuk mempelajari
alat-alat optik siswa harus mengetahui terlebih dahulu materi pokok cahaya atau
materi pokok cahaya merupakan prasyarat untuk mempelajari materi pokok alatalat optik, sehingga strukturisasi materi untuk sub-sub materi pokok yang saling
mempersyarati dapat ditunjukkan dalam bentuk diagram.
Diagram pada sub-sub materi pokok cahaya yang mempersyarati sub-sub
materi pokok alat-alat optik sebagai berikut:
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Cahaya

Pembiasan

Lensa

Cembung (Obyektif)

Konveksi(mengumpulkan)

Cekung (Okuler)

Divergensi (menyebarkan)

Pemantulan

Cermin

Cekung (Obyektif)

Cembung (Okuler)

Alat-alat Optik

Mata

Kamera

Lup

Mikroskop

Teropong

Cacat Mata

Miopi

Kaca Mata Negatif

Hipermetropi

Kaca Mata Positif

Presbiopi

Kaca Mata Bifokal

3
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Arti Diagram tersebut
Untuk mempelajari materi pokok alat-alat optik dan sub-sub materi pokok
alat-alat optik siswa harus mengetahui materi pokok cahaya, khususnya pada sub
materi pokok pembiasan cahaya pada lensa. Hubungan antara sup materi pokok
prasyarat dan memprasyarat dapat dinyatakan dengan arah anak panah.
strukturisasi materi pokok sebagai berikut
Cahaya

Alat-alat Optik

Keterangan dari struktur materi : Untuk mempelajari materi pokok alat-alat optik
siswa lebih dahulu harus mengetahui materi pokok cahaya khususnya pada sup
materi pokok pembiasan pada lensa.
III. Kompetensi Dasar, Materi Pokok, dan Alokasi Waktu
Pada tingkat pendidikan SLTP kelas II semester 2 memiliki dua materi
pokok yakni Cahaya dan Alat-alat Optik, kedua materi pokok memiliki
kompetensi dasar yang berbeda-beda. Pada materi pokok cahaya memiliki 5
kompetensi dasar, sedangkan pada materi pokok alat-alat optik memiliki 2
kompetensi dasar. Pada masing-masing kompetensi dasar tersebut memiliki
alokasi waktu yang berbeda-beda.
Alokasi waktu pada tingkat pendidikan SLTP kelas II semester 2 pada
satu kali tatap muka antara guru dan murid 45 menit atau 1 JP. Pada tingkat
pendidikan SLTP kelas II semester 2 memiliki 48 JP atau 16 minggu efektif yang
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terdiri dari 11 minggu efektif atau 33 JP untuk tatap muka antara guru dan siswa
dalam proses pembelajaran, 4 kali tatap muka atau 12 JP antara guru dan murid
untuk melakukan tes formatif, 1 kali tatap muka atau 3 JP antara guru dan murid
untuk melakukan tes sumatif. Pada materi pokok cahaya memiliki 5 kompetensi
dasar. Kompetensi dasar 1 memiliki alokasi waktunya 6 JP atau 1 kali tatap muka,
kompetensi dasar 2 alokasi waktunya 6 JP atau 2 kali tatap muka, dan 3 JP atau 1
kali tatap muka untuk melakukan tes formatif 1. Kompetensi dasar 3 alokasi
waktunya 9 JP atau 3 kali tatap muka, dan 3 JP atau 1 kali tatap muka antara guru
dan siswa untuk melakukan tes formatif 2. Kompetensi dasar 4 alokasi waktunya
3 JP atau 1 kali tatap muka, komptensi dasar 5 alokasi waktunya 3 JP atau 1 kali
tatap muka, dan 3 JP atau 1 kali tatap muka antara guru dan siswa untuk
melakukan tes formatif 3. Pada materi pokok alat-alat optik mempunyai 2
kompetensi dasar. Kompetensi dasar 1 alokasi waktunya 6 JP atau 1 kali tatap
muka, kompetensi dasar 2 alokasi waktunya 6 JP atau 2 kali tatap muka, dan 3 JP
atau 1 kali tatap muka antara guru dan siswa untuk melakukan tes formatif 4.
Tes Sumatif. Alokasi waktunya 3 JP atau 1 kali tatap muka pada tingkat
pendidikan SLTP kelas II semeter 2. Untuk tabel kompetensi dasar, materi pokok,
dan alokasi waktu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. Komptensi Dasar, Materi Pokok, dan Alokasi Waktu.

No
1.

Komptensi Dasar
Merancang
dan
melakukan
percobaan untuk membuktikan
bahwa cahaya merambat lurus dan
akibat yang ditimbulkan.

Materi Pokok
Cahaya

Alokasi Waktu
6 jp
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2.

Merancang
dan
melakukan
percobaan untuk membuktikan
bahwa cahaya dapat dipantulkan,
dibiaskan
serta pembentukan
bayangannya.

6 jp

Tes Formatif I
3.
Menjelaskan bagian cermin, lensa,
dan melukiskan pembentukan
bayangan
Tes Formatif II
4.
Menganalisis sifat-sifat cermin
dihubungkan dengan manfaatnya
sehari-hari dan menggambarkan
pembentukan
bayangan
serta
dibandingkan
dengan
hasil
perhitungan
5.
Menganalisis sifat-sifat lensa
dihubungkan dengan manfaatnya
sehari-hari dan membandingkan
pembentukan bayangan dengan
perhitungan
Tes Formatif III
6.
Mendeskripsikan mata sebagai alat
optik
7.
Mendeskripsikjan kamera, dan lup
sebagai
alat
optik,
serta
mengkaitkan dalam kehidupan
sehari-hari
Tes Formatif
IV
Tes Sumatif
I
Jumlah

2 JP
9 JP

6

2 JP
3 JP

3 JP

Alat-alat Optik

2 JP
6 JP
6 JP

2 JP
2 JP
48 JP

IV. Media Pembelajaran
Media pembelajaran yang digunakan pada tingkat pendidikan SLTP kelas
II semester II pada materi pokok cahaya, dan alat-alat optik. Pada kedua materi
pokok tersebut ada media pembelajaran yang disiapkan di laboratorium atau
dibeli dan ada media pembelajaran lain yang dapat disiapkan oleh siswa sendiri.
Pada materi pokok cahaya memiliki kompetensi dasar yang berbeda dan sub-sub
materi pokok yang berbeda, media pembelajaran yang akan digunakan juga
berbeda, serta tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran juga berbeda-
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beda. Pada materi pokok alat-alat optik juga memiliki kompetensi dasar yang
berbeda dan sub-sub materi pokok yang berbeda, media pembelajaran yang akan
digunakan juga berbeda, serta tujuan yang akan dicapai juga bebeda-beda. Oleh
karena itu media pembelajaran yang harus disiapkan di laboratorium antara lain
dapat dilihat dalam tabel 3.
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Tabel 3. Media Pembelajaran.
No

1.

Materi pokok dan
sub-sub materi
pokok
1. Cahaya
1.1Cahaya
merambat lurus.

Nama Alat

Lilin, senter, matahari, kertas
karton yang tidak berlubang,
pipa dengan bagian tengah
melengkung, pipa dengan bagian
tengah tidak melengkung, 2
ketas kerton yang berlubang,
lidi, korek api.
1.2. Pemantulan Cermin datar, senter, busur
Cahaya
setengah lingkaran, jarum pentul
dan kertas putih, penggaris.

1.3. Pemantulan Cermin datar, lilin, korek api
cahaya
pada
cermin datar

Macamnya kegiatan

Tujuan

-Mempelajari
penjelasan Menyimpulkan cahaya
tentang cahaya merambat merambat lurus
lurus
-Melakukan
percobaan
tentang cahaya merambat
lurus
- Mempelajari penjelasan
tentang Pemantulan Cahaya
- Melakukan percobaan
tentang
Pemantulan Cahaya
- Mengamati pemantulan
cahaya
- Mempelajari penjelasan
tentang pemantulan cahaya
pada cermin datar
- Mengamati pemantulan
pada cermin datar
- Menyelidiki sifat-sifat
bayangan pada cermin datar

-Menyimpulkan
peristiwa
pemantulan cahaya
-Menemukan hukum pemantulan

- Mendefinisikan tentang cermin
datar serta kegunaan cermin
datar dalam kehidupan seharihari
-Mengetahui sifat-sifat bayangan
pada cermin datar

Lanjutan tabel 3. Media Pembelajaran.

36
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No

Materi pokok dan
Nama Alat
Macamnya kegiatan
sub-sub materi
pokok
1.4
Pemantulan Cermin
cekung, - Mempelajari penjelasan tentang
cahaya pada cermin kotak cahaya, layar, Pemantulan cahaya pada cermin
cekung
kertas putih
cekung
- Mengamati pemantulan yang di
pantulkan pada cermin cekung
- Menyelidiki sifat-sifat bayangan
pada cermin cekung
- Mencari kegunaan cermin cekung
dalam kehidupan sehari-hari

37

Tujuan

- Mendefinisikan tentang cermin
cekung serta kegunaan cermin
cekung dalam kehidupan seharihari
- Memahami 3 sinar istimewa pada
cermin cekung
- Mengetahui sifat-sifat bayangan
pada cermin
Menemukan
rumus-rumus
cermin cekung

Lanjutan tabel 3. Media Pembelajaran.

No

Materi pokok dan
sub-sub materi
pokok

Nama Alat

Macamnya kegiatan

Tujuan

37
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1.4
Pemantulan Cermin cekung, kotak - Mempelajari penjelasan
cahaya pada cermin cahaya, layar, kertas putih
tentang Pemantulan cahaya
cekung
pada cermin cekung
- Mengamati pemantulan yang
dipantulkan
pada
cermin
cekung
Menyelidiki
sifat-sifat
bayangan pada cermin cekung
- Mencari kegunaan cermin
cekung
dalam
kehidupan
sehari-hari

38

Mendefinisikan tentang cermin
cekung serta kegunaan cermin
cekung dalam kehidupan seharihari
- Memahami 3 sinar istimewa pada
cermin cekung
- Mengetahui sifat-sifat bayangan
pada cermin
-Menemukan rumus-rumus cermin
cekung

Lanjutan tabel 3. Media Pembelajaran.

No

Materi pokok dan
Nama Alat
Macamnya kegiatan
sub-sub materi pokok
1.5
Pemantulan Cermin cembung, kotak - Mempelajari penjelasan
cahaya pada cermin cahaya, layar, kertas putih
tentang Pemantulan cahaya
cembung
pada cermin cembung
- Menyelidiki sifat-sifat
bayangan
pada
cermin
cembung
- Mencari kegunaan cermin
cembung dalam kehidupan
sehari-hari

Tujuan
Mendefenisikan
cermin
cembung serta kegunaan cermin
cembung
dalam
kehidupan
sehari-hari
- Memahami 3 sinar istimewa
pada cermin cembung
Mengetahui
sifat-sifat
bayangan pada cermin cembung
- Menemukan rumus-rumus
cermin cembung

38
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1.6
cahaya

Pembiasaan - Kaca plan parallel, kertas
putih, penggaris, pensil,
Bejana kaca, sebatang pensil,
air

39

- Mempelajari penjelasan - Menemukan hukum pembiasan
mengenai pembiasan cahaya
- Melakukan demonstrasi
untuk membuktikan hukum
sinelius

Lanjutan tabel 3. Media Pembelajaran.

No

Materi pokok dan sub-sub
Nama Alat
Macamnya kegiatan
materi pokok
1.7. Pembiasaan cahaya pada Lensa cembung, kotak Mempelajari
penjelasan
lensa cembung
cahaya, layar
mengenai pembiasan cahaya pada
lensa cembung
- Menyelidiki sifat-sifat bayangan
pada lensa cembung

Tujuan
- Mendefenisikan lensa
cembung
-memahami 3 sinar
istimewa pada lensa
cembung
- Mengetahui sifat-sifat
bayangan pada lensa
cembung
- Mengetahui jenisjenis lensa cembung
- menemukan rumusrumus lensa cembung
- Mengetahui jenisjenis lensa cembung
- Menemukan rumusrumus lensa cembung

39
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Lanjutan tabel 3. Media Pembelajaran.

No

Materi pokok dan sub-sub
Nama Alat
Macamnya kegiatan
materi pokok
1.7. Pembiasaan cahaya pada Lensa cembung, kotak Mempelajari
penjelasan
lensa cembung
cahaya, layar
mengenai pembiasan cahaya pada
lensa cembung
- Menyelidiki sifat-sifat bayangan
pada lensa cembung

Tujuan
- Mendefenisikan lensa
cembung
-memahami 3 sinar
istimewa pada lensa
cembung
- Mengetahui sifat-sifat
bayangan pada lensa
cembung
- Mengetahui jenisjenis lensa cembung
- menemukan rumusrumus lensa cembung
- Mengetahui jenisjenis lensa cembung
- Menemukan rumusrumus lensa cembung

40
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Lanjutan tabel 3. Media Pembelajaran.

No

Materi pokok dan sub-sub
Nama Alat
Macamnya kegiatan
materi pokok
1.8 Pembiasaan cahaya pada Lensa cekung, kotak Mempelajari
penjelasan
lensa cekung
cahaya, layar
mengenai pembiasan cahaya pada
lensa cekung
- Menyelidiki sifat-sifat bayangan
pada lensa cekung.

Tujuan
- Mendefenisikan lensa
cekung
- Memahami 3 sinar
istimewa pada lensa
cekung
- Mengetahui sifat-sifat
bayangan pada lensa
cekung
- Mengetahui jenisjenis lensa cekung
- Menemukan rumusrumus lensa cekung

Lanjutan tabel 3. Media Pembelajaran.
No

Materi pokok dan sub-sub
materi pokok

Nama Alat

Macamnya kegiatan

Tujuan

41

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2

2. Alat optic
2.1. Mata

Kaca mata

2.2. Kamera

Kamera

42

Mempelajari
penjelassan
mengenai mata dan bagian-bagian
dari mata
- Menyebutkan macam-macam
cacat mata dan lensa apa yang
diperlukan dalam kacamata

Mempelajari
mengenai kamera

Mendefinisikan
tentang mata normal
dan cacat mata
- Menemukan sifatsifat bayangan yang
terbentuk pada mata
- Mendefenisiskan 3
macam cacat mata,
serta ciri –ciri dari
cacat mata dan cara
menangulanginya
penjelasan Mendefinisikan
tentang kamera, dan
prinsip
kerja
dari
kamera
- Mengetahui sifat-sifat
bayangan pada kamera
- Mengetahui kegunaan
dari kamera, dan lensa
apa yang digunakan
dalam kamera

Lanjutan tabel 3. Media Pembelajaran.
No

Materi pokok dan sub-sub
materi pokok

Nama Alat

Macamnya kegiatan

Tujuan

42
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2.3. Lup

2.4. Mikroskop

Kertas karton yang
ukuran 4 x 8 cm,
selotip atau plester
bening, pelubang kertas
atau cutter, pipet, air
jernih
secukupnya,
kertas karton, Koran,
karton, lup.
Mikroskop

43

Mempelajari
penjelasan
mengenai lup
- Menyelidiki sifat-sifat bayangan
pada lup

Mendefinisikan
tentang lup
- Mengetahui sifat-sifat
bayangan pada lup
- Mengetahui kegunaan
dari lup, dan lensa apa
yang digunakan dalam
lup
Mempelajari
penjelasan Mendefinisikan
mengenai mikroskop
tentang mikroskop
- Menyelidiki sifat-sifat bayangan - Mengetahui sifat-sifat
pada mikroskop
bayangan
pada
mikroskop
- Mengetahui kegunaan
dari mikroskop, dan
lensa
apa
yang
digunakan
dalam
mikroskop

43
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Lanjutan tabel 3. Media Pembelajaran.

No

Materi pokok dan sub-sub
materi pokok
2.5. Teropong

Nama Alat
Teropong

Macamnya kegiatan
-

Mempelajari

mengenai teropong

Tujuan

penjelasan -

Mendefinisikan

tentang teropong

- Menyelidiki sifat-sifat bayangan - Mengetahui sifat-sifat
pada teropong

bayangan

pada

teropong
- Mengetahui kegunaan
dari

teropong,

dan

lensa

apa

yang

digunakan

dalam

teropong

44
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V. Sumber
1. Marten Kaginan, Sains fisika SMP untuk kelas VIII semester 2.
2. Suryana, D. 2004. Belajar Aktif Fisika SLTP Kelas 2. Depdiknas.
3.

Mengenal fisika untuk SLTP kelas II

4. Edi Santoso. Buku Teks Generasi Baru Fisika SLTP Kelas 2.Widya Utama.
5. Pokok-pokok Fisika untuk SLTP kelas II

VI. Evaluasi
Kurikulum berbasis kompetensi menekankan

pada pembentukan atau

pengembangan. Kompetensi adalah kemampuan berunjuk kerja yang didukung
oleh pengetahuan, ketrampilan nilai, sikap yang dibangun melalui pengalaman
belajar. Jadi menurut KBK pembelajaran adalah proses atau kegiatan untuk
membangun atau mengembangkan kompetensi siswa yang melalui pengalaman
belajar sesuai materi pelajaranya. Oleh karena itu dalam pembelajaran mempunyai
2 aspek yang dapat dilihat yakni proses dan hasil. Proses maksudnya keberhasilan
pembelajaran dapat diukur dan dinilai dari kompetensi yang dimiliki siswa dan
rangkaian komptensi proses atau pengalaman belajar yang dialami siswa. Hasil
yaitu kompetensi tidak dapat dipisahkan dalam prosesnya. Keberhasilan
pembelajaran dinilai dari kualitas proses dan kualitas hasil maksudnya
keberhasilan proses pembelajaran dapat dilihat pada kompetensi dan bagaimana
kompetensi itu dibangun. Oleh karena itu untuk mengetahui keberhasilan
pembelajarannya guru harus mengadakan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan guru
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untuk mengetahui apakah siswa tersebut sudah menguasai kompetensi dasar atau
belum, karena dengan evaluasi guru dapat menentukan nilai raport siswa.
Penilaian merupakan suatu proses untuk mengumpulkan informasi dengan
berbagai metode pengukuran, laporan, dan penggunaannya untuk menganalisis
dan mendeskripsikan unjuk kerja siswa. Penilaian merupakan bagian proses
pembelajaran. Penilaian yang menyeluruh dalam proses pembelajaran meliputi
semua aspek yakni: aspek kognitif, aspek afekti, aspek psikomotorik yaitu proses,
dan hasil berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap; sehingga ketiga aspek
tersebut dapat memberi gambaran yang menyeluruh dan benar tentang kompetensi
siswa. Pada aspek kognitif yang harus dinilai berupa ingatan, pemahaman,
penerapan, aplikasi, analisis, sintesis.
Penilaian pada aspek kognitif dapat dilakukan melalui tes formatif, tes
sumatif, tugas dan portofolio. Tes formatif yang dilakukan guru dalam materi
pokok cahaya dan materi pokok alat-alat optik sebanyak 4 kali, dan bobot yang
diberikan pada tes formatif sebesar 30%, karena pada tes formatif mencakupi
beberapa komptensi dasar. Pada tes sumatif yang dilakukan guru dalam materi
pokok cahaya, dan materi pokok alat-alat optik sebanyak 1 kali, dan bobot yang
diberikan pada tes sumatif sebesar 40%, karena pada tes sumatif mencakupi
seluruh kompetensi dasar yang dipelajari selama satu semester. Tugas yang
diberikan guru kepada siswa selama satu semester sebanyak 5 kali, sehingga
bobot untuk tugas sebesar 10%. Portofolio merupakan kumpulan surat-surat
berharga atau merupakan tempat (map, file) yang berisi berbagai dokumen yang
berupa bukti atau informasi tentang apa yang sudah di pelajari, dilakukan, beserta
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hasilnya. Portofolio berupa laporan praktikum sehingga untuk portofolio
frekuensinnya sebanyak 4 kali, bobotnya 20%. Pada aspek afektif yang harus
dinilai oleh guru dalam materi pokok cahaya, dan materi pokok alat-alat optik
adalah minat, ketelitian, dan kejujuran.
Pada aspek psikomotorik yang berhubungan dengan keterampilan siswa
dalam mempelajari sains atau menguasai sains komponennya berupa praktikum.
Praktikum pada materi pokok cahaya, dan materi pokok alat-alat optik yang
dilakukan siswa selama satu semester sebanyak 4 kali, dan bobotnya (60%), dan
portofolio dapat dilakukan sebanyak 3 kali, bobotnya (40%).
Berdasarkan pada sekolah yang sudah menggunakan KBK maka
komponen-komponen yang digunakan untuk menentukan nilai rapor dapat dilihat
pada tabel dibawah ini.
a. Komponen Penilaian pada Aspek Kongnitif
Tabel 4. Aspek penguasaan konsep
Komponen
Tes formatif
Tes sumatif
Tugas
Portofolio

Bobot (%)
30
40
10
20

Frekuensi
4 kali
1 kali
5 kali
4 kali

b. Komponen Penilaian pada Aspek Psikomotorik
Tabel 5. Aspek keterampilan sains
Komponen
Praktikum
Portofolio

Bobot (%)
60
40

Frekuensi
4 kali
3 kali

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

48

c. Komponen Penilaian pada Aspek Afektif
Tabel 6. Aspek penilaian afektif
No

Nama siswa
Kejujuran

Aspek yang diukur
Ketelitian
Minat

Nilai rata-rata

I. Tes Formatif
Pada SLTP kelas 2 semester 2 untuk materi pokok cahaya dan alat-alat optik
akan diadakan tes formatif. Tes formatif yang akan diadakan sebanyak 4 kali
untuk materi pokok cahaya dan alat-alat optik. Tes formatif dilaksanakan untuk
mengetahui keberhasilan siswa dalam menguasai kompetensi dasar. Pada setiap
tes formatif bobot yang akan diberikan berbeda-beda berdasarkan pada tingkat
kesulitan soal. Pembagian bobot untuk masing-masing tes formatif dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 7. Tes formatif dan bobot
Tes formatif ke
I
II
III
IV
SRTF (%) =

Bobot (%)
20
30
20
30

Skor (%)

20 x SRTF + 30 x SRTF + 20 x SRTF + 30 x SRTF
= ......
100

II. Tes Sumatif
Pada SLTP kelas 2 semester 2 untuk materi pokok cahaya dan alat-alat optik
akan diadakan tes sumatif . Tes sumatif yang akan diadakan sebanyak 1 kali
untuk materi pokok cahaya dan alat-alat optik. Tes sumatif yang dilaksanakan
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adalah ulangan umum semester. Tes sumatif yang dilaksanakan untuk mengukur
keberhasilan siswa dalam menguasai pengetahuan dan pemahaman untuk seluruh
materi yang diperoleh selama satu semester. Pembagian bobot untuk masingmasing tes sumatif dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 8. Tes sumatif dan bobot
TS ke dan bobot (%)
1. UUS (100%)

Jenis
Bobot (%) Skor (%)
Tertulis
A. Pilihan ganda
40
B. Uraian
60
40 x STSI A + 60 x STSIB40 x STSI A + 60 x STSIB
SRTS (%) =
= ...........
100

III. Praktikum
Pada SLTP kelas 2 semester 2 untuk materi pokok cahaya dan alat-alat optik
akan diadakan praktikum. Praktikum yang akan diadakan sebanyak 4 kali untuk
materi pokok cahaya dan alat-alat optik. Jenis praktikum yang akan diadakan
berbeda-beda dan aspek yang akan diukur pada jenis praktikum sama yakni aspek
kesiapan, pelaksanaan, dan laporan. Bobot untuk masing-masing aspek berbeda
karena jenis praktikum memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Pembagian
bobot untuk masing-masing tes sumatif dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 9. Praktikum dan bobot
Prak,ke
dan
bobot (100%)
1. (25%)

Jenis

Membuktikan
bahwa
cahaya
merambat lurus
SPr 1 =

Aspek yang diukur

A. Kesiapan
B. Pelaksanaan
C. Laporan

20 x SPr A + 30 x SPr B + 50 x SPr C
= .............
100

Bobot (%)

20
30
50

Skor (%)
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Lanjutan tabel 9. Praktikum dan Bobot
Prak,ke
dan
bobot (100%)
2. (25%)

Jenis

Melakukan
percobaan untuk
menunjukkan
sifat-sifat
bayangan
pada
cermin datar
SPr 2 =

3. (25%)

4. (25%)

Aspek yang diukur

A. Kesiapan
B. Pelaksanaan
C. Laporan

Bobot (%)

Skor (%)

20
30
50

20 x SPr A + 30 x SPr B + 50 x SPr C
= .............
100

Melakukan
A. Kesiapan
20
percobaan untuk B. Pelaksanaan
30
menemukan
C. Laporan
50
Hukum
Pemantulan
cahaya.
20 x SPr A + 30 x SPr B + 50 x SPr C
SPr 3 =
= .............
100
Melakukan
A. Kesiapan
20
percobaan untuk B. Pelaksanaan
30
menyelidiki
C. Laporan
50
fungsi lup dalam
kehidupan seharihari

SPr 4 =

20 x SPr A + 30 x SPr B + 50 x SPr C
= .............
100

skor akhir SRPr (%) = 25 x SPr 1 1 + 25 x SPr2 2 + 25 x SPr3 3 + 25 x SPr4 4 = ...........
100

IV. Tugas
Pada SLTP kelas 2 semester 2 untuk materi pokok cahaya dan alat-alat optik
guru akan memberikan tugas kepada siswa. Tugas yang akan diberikan guru
kepada siswa sebanyak 5 kali. Tugas yang akan diberikan guru kepada siswa
bertujuan agar siswa semakin memahami dan memperdalam keterampilan sains
dan kopetensi dasar yang sudah dipelajari. Tugas yang akan diberikan guru
kepada siswa berupa soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa sendiri. Jenis
tugas yang diberikan guru kepada siswa juga berbeda-beda dan aspek yang akan
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diukur pada jenis tugas sama, karena setiap tugas memiliki tingkat kesulitan yang
berbeda-beda maka bobot untuk masing-masing tugas juga berbeda-beda.
Pembagian bobot untuk masing-masing tugas dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 10. Tugas dan bobot
Tugas, ke dan

Jenis

bobot (100%)
1. (20 %)

Aspek yang

Bobot

Skor

diukur

(%)

(%)

Menyebutkan dan

A. Ketelitian

40

menjelaskan fungsi

B.Kemandirian

60

cahaya dalam kehidupan
sehari-hari

SRTu 1 (%) =
2. (20 %)

60 x Stu 1 A + 40 x STu 1 B
= ..................
100

Berilah contoh benda

A. Ketelitian

40

tembus cahaya dan tidak

B.Kemandirian

60

tembus cahaya dalam
kehidupan sehari-hari
selain yang sudah ada
dibuku.

SRTu 2 (%) =
3. (20 %)

60 x Stu 2 A + 40 x STu 2 B
= ..................
100

Menyebutkan dan

A. Ketelitian

40

menjelaskan bagian-

B.Kemandirian

60

bagian dari kamera.

SRTu 3(%) =
4. (20 %)

60 x Stu 3 A + 40 x STu 3 B
= ..................
100

Menyebutkan fungsi

A. Ketelitian

40

mikroskop dalam

B.Kemandirian

60

kehidupan sehari-hari

SRTu 4 (%) =

60 x Stu 4 A + 40 x STu 4 B
= ..................
100
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Lanjutan tabel 10. Tugas dan Bobot
Tugas, ke dan

Jenis

bobot (100%)
5. (20 %)

Aspek yang

Bobot

Skor

diukur

(%)

(%)

Menyebutkan fungsi

A. Ketelitian

40

teropong dan kegunaan

B.Kemandirian

60

teropong dalam
kehidupan sehari-hari.

SRTu 5 (%) =
SRTu(%) =

60 x Stu 5 A + 40 x Stu 5 B
= .................
100

20xSRTu1 + 20xSRTu2 + 20xSRTu3 + 20xSRTu4 + 20xSRTu5
= .....
100

V. Portofolio
A. Portofolio Pada Aspek Penguasaan Konsep

Portofolio pada aspek penguasaan konsep dapat diadakan sebanyak 4 kali
pada materi pokok cahaya dan alat-alat optik. Portofolio pada aspek penguasaan
konsep yang diberikan guru kepada siswa berupa pengumpulan artikel sesuai
dengan materi pokok yang sudah dipelajari. Pada jenis portofolio yang diberikan
guru kepada siswa berbeda-beda. Pada jenis portofolio dimana aspek yang akan
diukur sama dan bobot yang akan diberikan berbeda-beda sesuai dengan tingkat
kesulitan artikel dalam materi pokok. Pembagian bobot untuk masing-masing
portofolio pada aspek penguasaan konsep dapat dilihat pada berikut.
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Tabel 11. Portofolio pada aspek penguasaan konsep
No
1

Jenis kegiatan
portofolio&bobot(%)
Membuat artikel
tentang Cermin (25%)

Frekuensi

Aspek yang
diukur
Keaslian
Bobot (50%)
Kebermaknaan
bobot (50%)

1 kali

Skor portofolio I =

2

Membuat artikel
tentang lensa (25%)

1 kali

Skor portofolio II =

3

Membuat artikel
tentang Kamera
(25%)

Membuat artikel
tentang Mikroskop
(25%)

Keaslian karya
- Copian
Bermakna
-Kurang bermakna
-Tidak bermakna

Skor(%)
60
40
60
30
10

S1
S2

50 x S1 + 50 x S2
= ...............
100

Keaslian
bobot (50%)
Kebermaknaan
bobot (50%)

Keaslian karya
- Copian
Bermakna
-Kurang bermakna
-Tidak bermakna

60
40
60
30
10

Keaslian karya
- Copian
- Bermakna
-Kurang bermakna
-Tidak bermakna

60
40
60
30
10

S1
S2

50 x S1 + 50 x S2
= .............
100

1 kali

Skor portofolio III =
4

Kriteria

Keaslian bobot
(50%)
Kebermaknaan
bobot (50%)

50 x S1 + 50 x S2

1 kali

Skor portofolio IV =

SRP (%) =

100

S1
S2

= ...............

-Keaslian
bobot (50%)
Kebermaknaan
bobot (50%)

-Keaslian karya
- Copian
-Bermakna
-Kurang bermakna
-Tidak bermakna

50 x S1 + 50 x S2
= .............
100

60
40
60
30
10

S1
S2

SP1 + SPII + SPIII + SPI V
= ............
100

B. Portofolio Pada AspekKeterampilan Sains

Portofolio pada aspek keterampilan sains dapat dilakukan sebanyak 3 kali
pada materi pokok cahaya dan alat-alat optik. Jenis keterampilan sains yang akan
di ukur guru kepada siswa berbeda-beda, namun aspek yang akan diukur pada
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aspek keterampilan sains sama dan bobot yang akan diberikan untuk setiap aspek
berbeda-beda. Pembagian bobot untuk

aspek keterampilan sains dapat di

tunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 12. Portofolio pada aspek ketrampilan sains
No

1.

Jenis kegiatan
portofolio &
bobot(%)
Merancang alat
untuk menunjukkan
adanya pelangi
(30%)

Frekuensi

Aspek yang
diukur

1 kali

Ketelitian
(50%)
Berfungsi
alatnya (50%)

Skor Portofolio I =
2

Merancang alat
untuk menunjukkan
pembentukan
bayangan dari benda
tak tembus cahaya
(30%)

Membuat teropong
sederhana (40%)

1 kali

Ketelitian
(50%)
Berfungsi
alatnya (50%)

60
30
10
70
30

S1

S2

Teliti
Kurang teliti
Tidak teliti
Berfungsi

60
30
10
70

Tidak berfungsi

30

S1

S2

50 x S1 + 50 x S2
= ..............................................
100

1 kali

Ketelitian
(50%)
Berfungsi
alatnya (50%)

Skor Portofolio III =
SRP (%) =

Teliti
Kurang teliti
Tidak teliti
Berfungsi
Tidak berfungsi

Skor
( %)

50 x S1 + 50 x S2
= ..............................................
100

Skor Portofolio II =
3

Kriteria

Teliti
Kurang teliti
Tidak teliti
Berfungsi
Tidak berfungsi

50 x S1 + 50 x S2
= .......... ..
100

SPI + SPII + SPIII
3

= ................

60
30
10
70
30

S1

S2
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C. Daftar Skor

a. Daftar Skor Untuk Aspek Penguasaan Konsep
Tabel 13. Daftar skor untuk aspek penguasaan konsep
No

Aspek yang Frekuensi
di ukur
1 Tes formatif
4 kali
2 Tes simatif
1 kali
3 Tugas
5 kali
4 Portofolio
4 kali
Jumlah
Nilai

Skor rerata
(%) = A

Bobot
(%) = B
30
40
10
20
100

Skor final
bobot(%) = AxB

b. Daftar Skor Untuk Aspek Ketrampilan Sains
Tabel 14. Daftar skor untuk aspek keterampilan sains
No

Aspek yang
di ukur

Frekuensi

1. Praktikum
2. Portofolio
Jumlah
Nilai

Skor rerata
(%) = A

4 kali
3 kali

Bobot
(%)= B

Skor final
bobot(%) =
AxB

60
40
100

Keterangan
Skor Rerata (%) = A = skor dari siswa
Skor Rerata (%) = B = bobot maksimum

VI. Perhitungan Skor Rerata Final
A. Skor Rerata Final Pada Aspek Kongnitif
Tabel 15. Skor rerata final aspek penguasaan konsep
Komponen
Tes Formatif
Tes Sumatif
Tugas
Portofolio

Bobot (%)
30
40
20
10

Skor rerata (%)
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30 x SRTF + 40 x SRTS + 20 x SRTU + 10 x SRP
= .......
100
B. Skor Rerata Final Pada Aspek Psikomotorik
SPF (%) =

Tabel 16 . Skor rerata final aspek penilaian keterampilan sains
Komponen
Praktikum
Portofolio

Bobot (%)
Skor (%)
60
40
60 x SRPr + 40 x SRP
SPF (%) =
= ....................
100

C. Skor Rerata Final Pada Aspek Afektif
Untuk mata pelajaran fisika kelas II semester II pada SLTP khususnya
pada materi pokok cahaya dan alat-alat optik, guru memerlukan keterlibatan siswa
dalam proses pembelajaran. Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran tidak
berdasarkan pada hasil tapi berdasarkan pada prosesnya. Dimana dalam proses
pembelajaran tidak dapat di lakukan dengan tes tetapi dengan observasi dengan
menggunakan lembar pengamatan yang di buat oleh guru sendiri. Aspek afektif
yang dinilai meliputi sikap, minat, konsep diri dan nilai. Teknik penilaian afektif
dilakukan dengan lembar pengamatan. Aspek sikap dapat diamati dari keterlibatan
siswa dalam proses pembelajaran. Keterlibatan-keterlibatan siswa antara lain :
1. Mengajukan pertanyaan kepada guru
2. Menjawab pertanyaan guru
3. Menjawab pertanyaan teman
4. Mengajukan pendapat/ usul
5. Menarik kesimpulan dari data
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Keterlibatan tersebut diukur dengan lembar pengamatan. Lembar ini diisi oleh
guru
Hari/ Tanggal

:

Materi pembelajaran :
Tabel 17. Lembar pengamatan keterlibatan siswa yang dipegang oleh guru.
No

Nama

Keterangan

Jumlah
skor

Tally
1

2

3

4

Skor %
(y)

Skor final
(%)

5

Keterangan :
Perhitungan skor final untuk nilai afektif.
Untuk setiap tally diberi skor 10, bagi siswa yang tidak terlibat atau tidak
mengajukan pertanyaan diberi skor 60, jadi skor totalnya 60. Bagi siswa yang
terlibat diberi faktor penambah 40 % . Oleh karena itu, untuk menghitung skor %
( y ) dan skor final pada lembar pengamatan yang dipegang oleh guru adalah :
Skor % ( y ) =

jumlah skor
Skor tertinggi

x 100%

Skor final guru = 60% + {40% x skor (y)}
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VII. Kriteria Nilai Rapor
A. Sistem nilai yang di pakai, bilangan = 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
B. Kriteria

Tabel 18. Kriteria Nilai Rapor
Interval skor final (%)
_< 45
46- 55
56-65
66-75
76-85
86-95
96-100

Nilai
4
5
6
7
8
9
10

Keterangan
Sangat kurang
Kurang
Cukup
Baik
Baik sekali
Baik sekali
Baik sekali

Keterangan:
Pada rapor yang berlaku, kolom keterangan sudah tidak ada lagi diganti
dengan kolom standar ketuntasan minimal (SKM). Standar ketuntasan minimal
antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain berbeda, antara semester yang
satu dengan semester yang lain berbeda, anatara sekolah yang satu dengan sekolah
yang lain berbeda, bergantung pada kesepakatan sekolah, yayasan, dan guru. Oleh
karena itu pada skripsi ini tidak dicantumkan standar ketuntasan minimalnya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59

B. Silabus dan Lembar Kerja Siswa ( LKS )
1. Silabus dan LKS materi pokok cahaya
a. Silabus
Mata Pelajaran

: Fisika

Satuan Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Kelas/Semester

: II/2

Alokasi Waktu

: 34 jp

II. Standar Kompetensi :
Mendeskripsikan tentang sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan cermin
dan lensa, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari
III. Kompetensi Dasar :
1.

Merancang dan melakukan percobaan untuk membuktikan

bahwa cahaya

merambat lurus dan akibat yang ditimbulkan.
2.

Merancang dan melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa cahaya dapat
dipantul, dibiaskan serta pembentukan bayangannya.

3.

Menjelaskan bagian-bagian cermin, lensa dan melukiskan pembentukan
bayangannya.

4.

Menganalisis sifat-sifat cermin dihubungkan dengan manfaatnya sehari-hari dan
menggambarkan pembentukan bayangan serta dibandingkan dengan hasil
perhitungan.

5.

Menganalisis sifat-sifat lensa dihubungkan dengan manfaatnya sehari-hari dan
membandingkan pembentukan dalam perhitungan.
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IV. Materi Pokok : Cahaya
V. Identifikasi Konsep :
Tabel 19. Identifikasi konsep pada materi pokok cahaya
No
1
2.
3
4
5
6

7

8

9

10

11
12
13
14

15
16
17

Indikator Hasil Belajar
Membuktikan bahwa cahaya merambat lurus
melalui pengamatan
Mengidentifikasi benda yang tembus cahaya dan
benda yang tidak tembus oleh cahaya
Menjelaskan Hukum Pemantulan yang diperolah
melalui percobaan
Menjelaskan Hukum Pembiasan yang diperolah
berdasarkan percobaan
Menggambarkan proses pembiasan pada dua
atau lebih zat yang berbeda indeks biasnya
Melakukan percobaan untuk menunjukkan
pembentukan bayangan suatu benda baik umbra
maupun penumbra
Mendefenisikan pengertian titik benda, titik
bayangan, bayangan nyata, dan bayangan maya
pada proses pemantulan
Mendefenisikan pengertian titik benda, titik
bayangan, bayangan nyata, dan bayangan maya
pada proses pembiasan
Menyelidiki bahwa cahaya mengalami
perubahan arah rambatan (pembiasan) ketika
melewati bidang batas antara dua medium
Mendefinisikan pengertian benda maya, benda
nyata, bayangan maya, bayangan nyata pada
proses pembiasan
Mengamati sifat-sifat bayangan pada cermin
datar
Menggambarkan pembentukan bayangan pada
cermin datar
Menyelidiki sifat-sifat bayangan pada cermin
cekung
Menggambarkan pembentukan bayangan pada
cermin cekung dan membandingkannya dengan
hasil perhitungan
Mendeskripsikan penggunaan pada cermin
cekung
Mengamati sifat-sifat bayangan pada cermin
cembung
Menggambarkan pembentukan bayangan pada
cermin cembung dan membandingkannya
dengan hasil perhitungan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Identifikasi Konsep
Cahaya
Cahaya merambat lurus
Hukum pemantulan
Hukum pembiasan
Indeks bias
Titik benda, titik bayangan,
bayangan nyata, bayangan maya
pada proses pemantulan
Bayangan nyata, bayangan
maya pada proses pembiasan
Sifat-sifat bayangan pada
cermin datar
Sifat-sifat bayangan pada
cermin cekung
Penggunaan cermin cekung
Sifat-sifat bayangan pada
cermin cembung
Sifat-sifat bayangan pada lensa
cembung
Sifat-sifat bayangan pada lensa
cekung
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18
19
20

Menyelidiki sifat-sifat bayangan pada lensa
cembung
Mengamati sifat-sifat bayangan pada lensa
cekung
Menggambarkan pembentukan bayangan pada
lensa cekung dan membandingkannya dengan
hasil perhitungan

VI. Uraian Makna Konsep :

1. Cahaya
Cahaya adalah gelombang elektromagnetik artinya : cahaya mempunyai panjang
gelombang, frekuensi, amplitudo, dan kecepatan. Gelombang adalah getaran yang
merambat. Cahaya yang mempunyai panjang gelombang tunggal disebut cahaya
monokromatik. Misalnya : cahaya dari lampu natrium. Cahaya yang lebih dari satu
panjang gelombang disebut cahaya polikromatik misalnya : cahaya matahari. Cahaya
merambat dengan cepat dimana kecepatan cahaya sama dengan kecepatan
elekrtomagnetik : 3 X 108 m/s. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik dan dapat
merambat dalam ruang hampa udara. Benda-benda yang memancarkan cahaya
disebut sumber cahaya misalnya : matahari, api dan bintang. Benda-benda yang tidak
memantulkan cahaya disebut benda gelap misalnya batu dan tanah.
Benda gelap ada 2 (dua) macam :
1. Benda tak tembus cahaya
Benda tak tembus cahaya yaitu benda yang tidak dapat meneruskan cahaya
yang diterimanya. Misalnya: batu, tanah dan tubuh manusia.
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2. Benda tembus cahaya
Benda tembus cahaya yaitu benda yang meneruskan sebagian cahaya yang
diterimanya. Benda tembus cahaya dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu : benda bening
dan benda baur. Benda bening yaitu : benda yang hampir meneruskan semua cahaya
yang diterimanya. Misalnya kaca dan air yang jernih. Benda baur yaitu : benda yang
hanya meneruskan sebagian sinar yang diterimanya, sedangkan sebagian lainnya
dipantulkan. Misalnya : es dan air keruh.

2. Cahaya merambat lurus
Ada 2 jenis sumber cahaya yaitu : sumber cahaya alamiah dan buatan. Contoh
sumber cahaya alamiah misalnya matahari dan bintang. Sumber cahaya buatan
misalnya cahaya lampu, cahaya lilin, cahaya senter. Dari sumber cahaya, gelombang
cahaya merambat ke semua arah. Apabila medium yang dilalui sebagai gelombang
cahaya serba sama di semua bagiannya, gelombang cahaya merambat menurut garis
lurus.
Peristiwa sehari-hari yang menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus
misalnya pada pagi hari cahaya yang merambat masuk ke rumah melalui celah yang
kecil dan selalu tampak berupa garis-garis putih yang lurus. Berkas lampu senter pada
malam hari juga berupa garis-garis putih yang lurus. Bila cahaya terhalang oleh benda
tidak tembus cahaya, maka bagian dibelakang benda menjadi gelap. Bagian-bagian
yang gelap itu di sebut bayangan. Ada 2 (dua) macam bayangan yaitu bayangan
gelap dan bayangan kabur.
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1. Bayangan gelap (umbra) adalah bayangan-bayangan yang tidak
mendapatkan cahaya sedikitpun.
2. Bayangan-bayangan kabur (penumbra) adalah bayangan–
bayangan yang masih mendapatkan sebagian cahaya.
Bayangan-bayangan umbra dan penumbra dapat ditunjukkan pada gambar di
bawah ini. Pada gambar yang ditunjukkan dimana pada gambar bayangan umbra dan
penumbra menggunakan bola lampu sebagai sumber cahaya, maka pada layar
terbentuk dua bayangan. Bayangan gelap (umbra) sebagai inti dan di sekitar
bayangan gelap terdapat bayangan abu-abu yang lebih terang, disebut bayangan kabur
atau penumbra. Bayangan gelap disebut juga bayangan inti. Bayangan inti terjadi
karena sumber cahaya bola lampu besar tidak dapat dianggap sebagai sumber cahaya.
Cahaya merambat keluar dari titik atas dan titik bawah bola lampu sehingga
terbentuklah dua bayangan, yaitu: bayangan gelap sebagai inti bayangan, dan
bayangan kabur disekitar bayangan gelap.

Gambar: 1. Pembentukan bayangan umbra dan penumbra
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3. Hukum Pemantulan
Cahaya yang datang pada suatu permukaan akan dipantulkan. Arah cahaya
yang datang dan dipantulkan diukur dari garis normal. Garis normal adalah garis yang
tegak lurus pada bidang pemantul. Sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh
sinar datang dengan garis normal. Sudut pantul adalah sudut yang dibentuk oleh sinar
pantul dengan garis normal. Pada pristiwa pemantulan cahaya berlaku hukum
pemantulan cahaya yakni:
1. Sinar datang, sinar pantul, garis normal terletak pada satu bidang datar.
2. Sudut datang sama dengan sudut pantul
Pada peristiwa pemantulan cahaya berlaku sudut datang sama dengan sudut
pantul. Contoh peristiwa pemantulan cahaya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Garis Normal

Sudut
datang

Sudut
pantul

Cahaya
Datang

Cahaya
Sudut
pantul
pantul

Gambar 2. Pemantulan cahaya
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4. Hukum Pembiasan
Hukum Pembiasan Cahaya
1. Sinar datang,garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang dan
berpotongan di suatu tititk.
2. Sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih
rapat dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, sinar datang dari
medium lebih rapat ke medium kurang rapat dibiaskan menjauhi garis
normal.

Garis Normal
Sinar datang
Medium I

Medium II

Gambar 3. Pembiasan

Sinar bias

Sudut datang (i) adalah sudut yang dibentuk sinar datang dan garis norma. Sudut bias
(r) adalah sudut yang dibentuk sinar bias dan garis normal. Perbandingan sinus sudut
datang (i) dan sinus sudut bias (r) merupakan
konstanta

sin i
= konstanta (tetap).
sin r
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n12=

sin i
n12 : indeks bias medium 2 terhadap medium 1
sin r

Pembiasan cahaya terjadi pada bidang batas 2 medium karena kecepatan cahaya tidak
sama pada kedua medium tersebut.

5. Indeks Bias
Pembelokkan cahaya pada dua medium yang kerapatannya berbeda
disebabkan oleh perbedaan kecepatan cahaya di kedua medium tersebut. Kecepatan
cahaya di medium yang rapat lebih kecil di bandingkan dengan kecepatan cahaya di
medium yang kurang rapat. Semakin rapat medium yang dilalui, kecepatan cahaya
yang melewatinya semakin kecil. Kecepatan cahaya terbesar bila cahaya berada di
ruang hampa.
Bila sinar datang pada dua medium dengan sudut datang (i) maka sudut bias
(r) belum tentu sama. Hal ini bergantung pada kerapatan mediumnya. Dengan kata
lain pembiasan cahaya dari medium yang satu berbeda dengan medium yang lain.
Kemampuan medium untuk pembiasan cahaya yang melaluinya dinyatakan dengan
bilangan yang di sebut indeks bias (n).
Nilai indeks bias suatu medium juga menunjukkan suatu perbandingan
kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya di dalam medium
tersebut. Bila kecepatan cahaya di suatu medium adalah (v) dan kecepatan cahaya di
ruang hampa adalah (c), maka indeks bias medium tersebut (n).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67

Hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut :
dimana n = indeks medium
n = c/v

c = kecepatan cahaya di ruang hampa, (3 x 108
m/s)
v = kecepatan cahaya di suatu medium (m/s)

6.

Titik benda, titik bayangan, bayangan nyata, bayangan maya pada proses

pemantulan
Bayangan nyata adalah bayangan yang dapat dilihat langsung dalam cermin,
tetapi dapat ditangkap oleh layar. Cermin adalah benda yang dapat memantulkan
hampir seluruh cahaya yang datang padanya. Dalam proses pemantulan cahaya,
bayangan nyata dibentuk oleh pertemuan langsung antara sinar pantul di depan
cermin. Bayangan maya adalah bayangan yang

langsung dapat

dilihat melalui

cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Bayangan maya terjadi bila sinarsinar pantul tersebut di perpanjang, maka akan berpotongan di belakang cermin.
Bayangan yang terlihat terbentuk dari perpotongan perpanjangan sinar pantul tersebut
disebut bayangan maya. Dalam proses pemantulan cahaya, bayangan maya biasanya
dilukiskan dengan garis putus-putus yang bertemu di belakang cermin.
Titik benda adalah titik yang dihasilkan oleh benda, dan titik bayangan adalah
titik yang dihasilkan oleh bayangan.
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7. Bayangan Nyata, Bayangan Maya Pada Proses Pembiasan
Bayangan nyata dapat terbentuk bila sinar yang berasal dari benda setelah
dibiaskan dapat berpotongan secara nyata. Bayangan nyata ini dapat ditangkap
dengan layar. Dalam penggambaran bayangan nyata diperoleh dari perpotongan sinar
bias.
Bayangan maya dapat terbentuk bila sinar yang berasal dari benda setelah
dibiaskan tidak dapat berpotongan secara nyata. Bayangan maya dapat dilihat tetapi
tidak dapat ditangkap oleh layar. Bayangan maya terbentuk dari perpanjangan sinar
bias.

8. Sifat-sifat Bayangan Pada Cermin Datar
Cermin datar adalah sebuah cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang
datar. Contoh cermin datar sering digunakan untuk berdandan. Pada cermin datar
bayangan yang terbentuk akan selalu sama dengan bendanya baik kedudukan maupun
besarnya selalu tegak lurus dan menghadap terbalik, besar bayangan sama dengan
besar benda. Dengan cermin datar dapat menentukan sifat bayangan pada cermin
datar. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar sebagai berikut :
1. Jarak bayangan kecermin sama dengan jarak benda kecermin.
2. Tinggi bayangan yang terbentuk sama dengan tinggi bendanya.
3. Bayangan bersifat maya artinya karena berada dibelakang cermin dan
terbentuk oleh perpotongan dan perpanjangan sinar pantulnya.
4. Menghadap terbalik dengan bendanya
5. Tegak
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Sifat-sifat bayangan pada cermin datar di atas dapat dilihat pada gambar
berikut :

Gambar 4. Pembentukan bayangan pada cermin

9.Pembentukkan Bayangan Pada Cermin Datar
Bayangan yang terdapat pada cermin datar terbentuk oleh perpanjangan dari
sinar pantul. Pembentukan bayangan pada cermin datar dapat dilihat pada gambar 4.
Sinar datang dari benda menuju cermin dan oleh cermin sinar tersebut akan
dipantulkan kembali. Bila sinar-sinar pantul tersebut diperpanjang, maka akan
berpotongan dibelakang cermin. Pada gambar diatas, yang berpotongan tersebut
adalah perpanjangan sinar pantul yang terjadi dibelakang cermin. Oleh sebab itu kita
hanya dapat melihat bayanganya tetapi tidak dapat menangkap bayangan tersebut
disebuah layar. Bayangan yang terjadi dari perpanjangan sinar pantul semacam itu
disebut bayangan maya. Bila sinar-sinar pantul itu dapat langsung berpotongan, maka
bayangan yang terbentuk akan dapat ditangkap dengan sebuah layar. Bayangan
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semacam itu disebut bayangan nyata, sehingga bayangan yang dibentuk oleh cermin
datar pada gambar empat adalah maya, tegak, dan sama besar.

10. Sifat-sifat Bayangan Pada Cermin Cekung
Cermin dikatakan cekung karena permukaannya lengkung dan membentuk
cekungan kedalam. Cermin cekung mempunyai sifat khusus karena bentuk
permukaanya melengkung kedalam. Dengan gambar dibawah maka dapat mengetahui
sifat-sifat cermin cekung.

Gambar 5. Sifat bayangan pada cermin cekung
Bila sinar sejajar dijatuhkan pada cermin cekung, ternyata sinar pantulnya
akan mengumpul di satu titik yang disebut titik api atau fokus. Jarak titik api sampai
cermin disebut jarak titik api. Setiap cermin cekung mempunyai kelengkungan yang
tertentu. Pusat kelengkungan adalah C. Jari-jari kelengkungan cermin disebut R yang
merupakan jarak dari titik C sampai dengan pusat cermin O. Titik api cermin
dinyatakan dengan titik F dengan

jarak titik apinya adalah f. Jarak titik api

merupakan jarak titik (F) sampai dengan pusat cermin (O).
Berdasarkan gambar tersebut maka dapat di rumuskan sebagai berikut.
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f=

1
R
2

Sinar yang datang pada cermin cekung akan dipantulkan kearah sumbu utama
cermin. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa cermin cekung bersifat konvergen,
yaitu mengumpulkan sinar pantul.
Pada peristiwa pemantulan olah cermin cekung

terdapat tiga sinar yang

istimewa yaitu :
1. Sinar yang sejajar sumbu utama ;
2. Sinar yang melewati titik api cermin;
3. Sinar yang melewati pusat kelengkungan cermin.
Untuk ketiga sinar istimewa tersebut sinar pantulnya juga istimewa.
1. Sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dipauntulkan melalui titik api.

Gambar .6. sifat 1 sinar-sinar istimewa pada cermin cekung
2. Sinar yang datang melewati titik api cermin akan dipantulkan sejajar sumbu utama.

Gambar. 7. Sifat 2. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung
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3. Sinar yang datang melewati pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melewati
pusat kelengkungan yang sama.

Gambar. 8. sifat 3. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung

11. Pembentukan bayangan pada cermin cekung
Dengan menggunakan tiga sinar istimewa tersebut, kita dapat menentukan
bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Untuk dapat membentuk bayangan,
diperlukan paling sedikit dua buah sinar istimewa.
Berdasarkan sinar-sinar istimewa , pembentukan bayangannya akan terlihat
pada gambar dibawah ini.

Gambar .9. Pembentukan bayangan pada cermin cekung dengan sinarsinar istimewa.
Pembentukkan bayangan yang terdapat pada gambar diatas adalah nyata,
terbalik, dan diperkecil. Pada cermin cekung ada hubungan antara jarak titik api (f),
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jarak benda kecermin, (So), dan jarak bayangan ke cermin (Si) adalah seperti berikut.
Hubungan itu dapat sdirumuskan seperti berikut.
1.

1
f

2. M =

=

1
So

Si
So

=

+

1
Si

hi
ho

Dimana :
f

= Jarak fokus (titik api) = m

So = Jarak benda = m
Si = Jarak bayangan = m
M = Perbesaran
ho = Tinggi benda = m
hi = Tinggi bayangan = m

13. Penggunaan cermin cekung

1. Cermin cekung sebagai pemantul pada lampu sorot mobil dan lampu senter.
Pada lampu sorot mobil atau senter, bola lampu kecil di diletakkan di titik
fokus cermin cekung parabolik. Ini menyebabkan sinar-sinar yang terpancar keluar
dari bola lampu akan dipantulkan oleh cermin cekung sebagai sinar-sinar yang sejajar
dengan sumbu utama cermin. Sehingga berkas sinar-sinar sejajar mampu menyorot
lebih jauh dibandingkan dengan sinar-sinar sejajar.
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Lampu sorot pada mobil (sering disebut lampu jauh) digunakan oleh pengendara jika
dia ingin melewati mobil di depannya sebagai maksud untuk meminta jalan.
2. Cermin cekung sebagai pemusat sinyal-sinyal gelombang mikro pada parabola
stasiun penerima.
Parabola stasiun penerima memiliki sebuah cermin cekung parabolik. Cermin
cekung parabolik ini berfungsi memantulkan berkas sejajar sinyal-sinyal gelombang
mikro yang diterima dari satelit ke titik fokus pada cermin. Jadi, cermin cekung
parabolik berfungsi sebagai pemusat sinyal-sinyal gelombang mikro yang diterima
dari satelit.
3. Cermin cekung sebagai pengumpul cahaya pada teropong pantul astronomi
Teropong pantul memiliki sebuah cermin cekung besar. Cermin cekung besar
ini akan memantulkan sinar-sinar sejajar yang datang dari bintang yang jauh ke titik
fokus cermin cekung. Jadi fungsi cermin cekunbg adalah sebagai pengumpul cahaya.
4. Cermin cekung sebagai pengumpul energi matahari pada pembangkit listrik tenaga
surya
Prinsip kerja suatu pembangkit lisrik tenaga surya. Prinsipnya bahwa cahaya
dari sinar matahari dipantulkan oleh cermin datar yang dapat digerakkan sebagai
sinar-sinar yang sejajar, yang kemudian diteruskan ke sebuah cermin cekung parabola
berukuran besar. Sinar-sinar sejajar sumbu utama akan dipantulkan oleh cermin
cekung ke titik fokus yang tepat berada pada sebuah ketel uap. Energi matahari yang
dipusatkan oleh cermin cekung ini digunakan untuk memanaskan air dalam ketel
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sehingga menjadi uap. Tenaga uap inilah yang digunakan untuk menjalankan turbin
dan genarator hingga listrik dibangkitkan.

13. Sifat-sifat bayangan pada cermin cembung

Cermin cembung bersifat devergen atau menyebarkan cahaya. Untuk
menunjukkan bahwa cermin cembung menyebarkan cahaya dapat digunakan kotakkotak cahaya dan cermin cembung seperti gambar dibawah.
Sinar-sinar sejajar yang keluar dari kotak cahaya dipantulkan menyebar oleh
permukaan cermin cembung. Titik potong dari perpanjangan sinar-sinar pantul
menyatakan titik fokus cermin cembung.
Titik fokus (F) cermin cembung berada dibagian belakang cermin sehingga
bersifat maya. Itulah sebabnya jarak titik fokus cermin cembung bernilai negatif
karena berada dibelakang cermin.

Gambar. 10. Cermin cembung (konveks).
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Pada peristiwa pemantulan oleh cermin cembung, terdapat tiga sinar yang
istimewa yaitu
1. Sinar yang sejajar sumbu utama;
2. Sinar yang melewati titik api cermin;
3. Sinar yang melewati pusat kelengkungan cermin.
Untuk ketiga sinar istimewa tersebut sinar pantulnya juga istimewa.
1. Sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan di pantulkan seolah-olah
berasal dari titik api cermin.

Gambar. 11. Sifat 1 sinar-sinar istimewa pada cermin cembung

2. Sinar datang yang menuju ke titik pusat kelengkungan (M) dipantulkan seolah-olah
berasal dari titik pusat kelengkungan (M)

Gambar. 12. Sifat 2 sinar-sinar istimewa pada cermin cembung
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3. Sinar datang yang menuju ketitik fokus utama (F) di pantulkan sejajar dengan
sumbu utama.

Gambar. 13. Sifat 3 sinar-sinar istimewa pada cermin cembung

14. Pembentukan bayangan pada cermin cembung

Untuk dapat membentuk bayangan pada cermin cembung diperlukan paling
sedikit dua sinar istimewa yang ada pada cermin cembung. Dengan menggunakan
sinar istimewa pada cermin cembung maka kita dapat menentukan sifat-sifat
bayangan pada cermin cembung.
Pembentukkan bayangan pada cermin cembung dapat dilihat pada gambar
dibawah. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung selalu maya, tegak
diperkecil.

Gambar 14. Pembentukkan bayangan pada cermin cembung.
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Pada cermin cembung ada hubungan antara jarak titik api (f), jarak benda
kecermin, (So), dan jarak bayangan ke cermin (Si) adalah seperti berikut. Hubungan
itu dapat dirumuskan seperti berikut.
1
f
M=

=
Si
So

1
So

+

=

hi
ho

1
Si

f=

1
R
2

Dimana :
f

= Jarak fokus (titik api) = m

So = Jarak benda

=m

Si = Jarak bayangan

=m

M = Perbesaran
ho = Tinggi benda

=m

hi = Tinggi bayangan

=m

R = Jari- jari kelengkungan cermin

15. Sifat-sifat bayangan pada lensa cembung

Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua buah bidang dengan duaduanya bidang lengkung atau salah satunya bidang datar. Ada dua jenis lensa yaitu
lensa positif yang disebut juga lensa cembung dan lensa negatif yang disebut juga
lensa cekung. Pada lensa cembung bagian tengahnya lebih tebal dari bagian
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pinggirnya. Berdasarkan bentuk permukaannya lensa cembung terbagi atas tiga
macam, yaitu lensa cembung rangkap, lensa datar dan lensa cembung cekung.
Lensa cembung bersifat convergen atau mengumpulkan berkas cahaya. Untuk
mengetahui sifat lensa cembung dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 15. Sifat-sifat bayang pada lensa cembung
Sinar sejajar yang melewati lensa cembung atau dikumpulkan pada satu titik
dilayar pada jarak tertentu dari lensa. Saat cahaya dilayar berupa titik, jarak lensa ke
layar merupakan jarak fokus lensa. Titik tempat berkumpulnya sinar-sinar tersebut
merupakan titik fokus, jadi lensa cembung bersifat mengumpulkan berkas cahaya
(konvergen) jika cahaya datang dari tempat tak berhingga, atau cahaya datang sejajar
padanya.
Pada lensa cembung dikenal tiga sinar istimewa yaitu sinar yang sejajar
sumbu utama, sinar yang menuju fokus, dan sinar yang melalui pusat optik.
Keistimewaan ketiga sinar itu adalah sebagai berikut :
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1.

sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus

Gambar.16. sifat 1 sinar-sinar istimewa pada lensa cembung
2. sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama

Gambar.17. sifat 2 sinar-sinar istimewa pada lensa cembung
3. sinar datang melalui titik pusat lensa (O) diteruskan tanpa membias

Gambar.18. sifat 3 sinar-sinar istimewa pada lensa cembung
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16. Sifat-sifat bayangan pada lensa cekung

Lensa cekung yaitu lensa yang permukaannya lengkung dan bagian tengahnya
lebih tipis dari bagaian tepi. Lensa cekung juga disebut sebagai lensa negatif atau
konkaf. Berdasarkan bentuk permukaanya lensa cekung terbagi atas tiga macam yaitu
lensa cekung-ganda (bikonkaf), lensa cekung-datar (plankonkaf), dan lensa cekungcembung (konveks-konkaf).
Lensa cekung bersifat divergen atau menyebarkan berkas cahaya yang datang
sejajar padanya. Sifat lensa cekung dapat dilihat pada gambar.

Gambar 19. Sifat-sifat cahaya pada lensa cekung
Lensa cekung bersifat divergen atau menyebarkan berkas cahaya yang datang
sejajar padanya. Sama seperti pada cermin cembung, penyebaran sinar dari lensa
cekung seolah-olah datang dari satu titik dibelakang lensa. Titik itu merupakan titik
fokus. Oleh sebab itu fokus lensa cekung disebut fokus maya.
Pada lensa cekung juga dikenal tiga sinar istimewa yaitu sinar yang sejajar
sumbu utama, sinar yang menuju fokus, dan sinar yang melalui pusat optik.
Keistimewaan ketiga sinar itu adalah sebagai berikut :
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1. Sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari
titik fokus lensa kedua.(F2)

Gambar.20. sifat 1 sinar-sinar istimewa pada lensa cekung.
2. Sinar yang datang menuju titk api pertama lensa (F1) akan dibiaskan sejajar
sumbu utama.

Gambar. 21. sifat 2. sinar-sinar istimewa pada lensa cekung.
3. Sinar yang datang melawati titik optik lensa (O) tidak dibiaskan
Gambar. 22. sifat 3. sinar-sinar istimewa pada lensa cekung.
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18. Pembentukkan bayangan pada lensa cekung

Berdasarkan ketiga sinar istimewa tersebut, kita dapat menggambar bayangan
sebuah benda. Sebagai contoh gunakanlah dua sinar istimewa yang pertama dan
ketiga untuk mendapatkan bayangan sebuah benda sebagai berikut. Sinar datang
sejajar sumbuh utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus F1.
Kemudian sinar datang menuju titik fokus F2 dibelokkan sejajar sumbu utama dan
sinar datang menuju titik pusat optik diteruskan.
Sifat pembentukkan bayangan pada lensa cekung seperti gambar dibawah ini
adalah maya, tegak, dan diperkecil

Gambar. 23. Pembentukkan bayangan pada lensa cekung
Pada lensa cekung juga berlaku hubungan antara jarak titik api (f), jarak
lensa, (So), dan jarak bayangan ke lensa (Si) adalah seperti berikut.
Hubungan itu dapat dirumuskan seperti berikut.
1
f

=

1
So

+

1
Si

f

=

1
R
2

M =

Si
hi
=
So
ho
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Dimana :
f = Jarak fokus (titik api) = m
So = Jarak benda = m
Si = Jarak bayangan = m
M = Perbesaran
ho = Tinggi benda = m
hi = Tinggi bayangan = m
R = Jari- jari kelengkungan cermin
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VII. Rancangan Pembelajaran

:

Tabel 20. Rancangan Pembelajaran pada materi pokok cahaya
No
1

2.

3

4

5

6

7

8

9

Indikator
Membuktikan bahwa
cahaya merambat lurus
melalui pengamatan.
Mengidentifikasi
benda yang tembus
cahaya dan benda yang
tidak tembus oleh
cahaya.
Menjelaskan hukum
pemantulan yang
diperolah melalui
percobaan.
Menjelaskan hukum
pembiasan yang
diperolah berdasarkan
percobaan.
Menggambarkan
proses pembiasan pada
dua atau lebih zat yang
berbeda indeks
biasnya.
Melakukan percobaan
untuk menunjukkan
pembentukan
bayangan suatu benda
baik umbra maupun
penumbra.
Mendefenisikan
pengertian titik benda,
titik bayangan,
bayangan nyata, dan
bayangan maya pada
proses pemantulan.
Mendefenisikan
pengertian titik benda,
titik bayangan,
bayangan nyata, dan
bayangan maya pada
proses pembiasan.
Menyelidiki bahwa
cahaya mengalami
perubahan arah
rambatan (pembiasan)
ketika melawati
bidang batas antara
dua medium.

Pengalaman Belajar Siswa
1. Mendiskusikan
tentang pengertian
cahaya.
2. Melakukan
percobaan untuk
membuktikan bahwa
cahaya merambat
lurus.
3. Mencari informasi
tentang fungsi
cahaya dalam
kehidupan seharihari.
4. Melakukan
demonstrasi tentang
benda tembus cahaya
dan benda tidak
tembus cahaya dalam
kehidupan seharihari.
5. Melakukan
percobaan untuk
menemukan hukum
pemantulan.
6. Melakukan
percobaan untuk
menunjukkan sifatsifat bayangan pada
cermin cembung.
7. Membuat artikel
tentang cermin
8. Membuat artikel
tentang lensa.

Kerja Ilmiah yang terintegrasikan
1. Merumuskan tujuan penelitian
2. Menetapkan variabel
(peubah).
3. Menetapkan instrumen yang
sesuai dengan tujuan.
4. menetapkan langkah kerja.
5. Menetapkan cara memperolah
data.
6. Menyiapkan instrumen yang
sesuai.
7. Menggunakan alat ukur secara
teliti.
8. Mengolah data.
9. Menyimpulkan.
10. Mengembangkan
keingintahuan.
11. Berpendapat secara ilmiah
dan kritis.
12. Bekerja sama dalam
kelompok.
13. Jujur terhadap temuan atau
fakta.
14. Tekun.
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Lanjutan tabel 20. Rancangan Pembelajaran pada materi pokok cahaya
No
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Indikator
Mendefinisikan
pengertian benda
maya, benda nyata,
bayangan maya,
bayangan nyata pada
proses pembiasan.
Mengamati sifat-sifat
bayangan pada cermin
datar.
Menggambarkan
pembentukan
bayangan pada cermin
datar.
Menyelidiki sifat-sifat
bayangan pada cermin
cekung.
Menggambarkan
pembentukan
bayangan pada cermin
cekung dan
membandingkannya
dengan hasil
perhitungan.
Mendeskripsikan
penggunaan pada
cermin cekung.
Mengamati sifat-sifat
bayangan pada cermin
cembung.
Menggambarkan
pembentukan
bayangan pada cermin
cembung dan
membandingkannya
dengan hasil
perhitungan.
Menyelidiki sifat-sifat
bayangan pada lensa
cembung.
Mengamati sifat-sifat
bayangan pada lensa
cekung.

Pengalaman Belajar Siswa

Kerja Ilmiah yang terintegrasikan
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20

Menggambarkan
pembentukan
bayangan pada lensa
cekung dan
membandingkannya
dengan hasil
perhitungan.

VIII. Media dan Sumber Pembelajaran

1. Media : lampu, senter, layar, plastik bening,, karton, tripleks, gelas
kosong, gelas berisi air, buku tebal, gelas berisi air sabun, kayu,
lempengan kaca, kertas putih, batu, kertas karbon, bak kaca yang berisi air
sabun, pipa dengan bagian tengah melengkung, pipa bagian tengah tidak
melengkung, dua kertas karton yang berlubang, lidi, korek api, penggaris,
busur setengah lingkaran, jarum pentul, cermin datar, kaca plan parallel,
pensil, bola pingpong, karet penghapus, sendok, buku, kotak pensil,
benang.
2. Sumber : (Buku yang dipakai)

IX. Evaluasi :

1. Tes

formatif.

Untuk

pokok

bahasan

cahaya,

siswa

akan

diukur

kemampuannya dengan tes formatif sebanyak 3 kali. Perhitungan skor untuk
nilai final diberi bobot 30 % dari hasil yang diperoleh siswa
2. Tugas. Untuk pokok bahasan cahaya, siswa akan diukur kemampuannya
dengan diberi Pr sebanyak 2 kali dan portofolio 2 kali. Perhitungan skor Pr
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dapat dilihat pada tabel 9 dan perhitungan skor portofolio dapat dilihat pada
tabel 11.
3. Praktikum. Untuk pokok bahasan cahaya, siswa akan diukur kemampuannya
dengan praktikum sebanyak 3 kali dan membuat alat peraga 2 kali.
Perhitungan skor praktikum dapat dilihat pada tabel 9 dan perhitungan skor
alat peraga dapat dilihat pada tabel 12.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
89

b. Lembar Kerja Siswa
Mata Pelajaran

: Fisika

Satuan Pendidikan

: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

Kelas

: II

Semester

: 2

Alokasi Waktu

: 34 jp

I. Kompetensi Dasar :
Mendeskripsikan tentang sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan cermin
dan lensa.
II. Indikator Hasil Belajar :
1. Membuktikan bahwa cahaya merambat lurus melalui pengamatan
2. Mengidentifikasi benda yang tembus cahaya dan benda yang tidak tembus
oleh cahaya
3. Menjelaskan hukum pemantulan yang diperolah melalui percobaan
4. Menjelaskan hukum pembiasan yang diperolah berdasarkan percobaan
5. Menggambarkan proses pembiasan pada dua atau lebih zat yang berbeda
indeks biasnya
6. Melakukan percobaan untuk menunjukkan pembentukan bayangan suatu
benda baik umbra maupun penumbra
7. Mendefenisikan pengertian titik benda, titik bayangan, bayangan nyata, dan
bayangan maya pada proses pemantulan
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8. Mendefenisikan pengertian titik benda, titik bayangan, bayangan nyata, dan
bayangan maya pada proses pembiasan
9. Menyelidiki bahwa cahaya mengalami perubahan arah rambatan (pembiasan)
ketika melawati bidang batas antara dua medium
10. Mendefinisikan pengertian benda maya, benda nyata, bayangan maya,
bayangan nyata pada proses pembiasan
11. Mengamati sifat-sifat bayangan pada cermin datar
12. Menggambarkan pembentukan bayangan pada cermin datar
13. Menyelidiki sifat-sifat bayangan pada cermin cekung
14. Menggambarkan

pembentukan

bayangan

pada

cermin

cekung

dan

membandingkannya dengan hasil perhitungan
15. Mendeskripsikan penggunaan pada cermin cekung
16. Mengamati sifat-sifat bayangan pada cermin cembung
17. Menggambarkan pembentukan bayangan pada cermin cembung dan
membandingkannya dengan hasil perhitungan
18. Menyelidiki sifat-sifat bayangan pada lensa cembung
19. Mengamati sifat-sifat bayangan pada lensa cekung
20. Menggambarkan

pembentukan

bayangan

membandingkannya dengan hasil perhitungan.

pada

lensa

cekung

dan
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III. Materi Pokok

: Cahaya

IV. Petunjuk

:

Dalam mempelajari materi cahaya ini, siswa diminta untuk melakukan banyak
kegiatan, antara lain membaca atau mempelajari sendiri uraian materi, menjawab
pertanyaan dalam LKS, menyatakan suatu pengertian, mengajukan pertanyaan, dan
melakukan percobaan dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di LKS. Indikator
hasil belajar ini dapat kamu capai dengan baik tergantung pada kesungguhanmu
melakukan kegiatan. Oleh karena itu lakukan kegiatan ini dengan baik. Apabila kamu
mengalami kesulitan segeralah tanyakan pada guru dan jangan ragu-ragu dalam
menjawab pertanyaan. Jangan lupa sebelum kamu melakukan kegiatan bacalah
pengantarnya terlebih dahulu.
V. Kegiatan Belajar
CAHAYA

Kegiatan 1. Mendeskripsikan tentang pengertian cahaya

Tujuan : Siswa dapat menjelaskan pengertian cahaya
Masalah :
Dalam kehidupan sehari-hari kamu dapat menemukan senter, lilin, batu, kayu,
cahaya matahari, bulan, dan tanah.

Analisis
1. Benda manakah yang dapat menghasilkan sumber cahaya ?
2. Benda manakah yang tidak dapat menghasilkan sumber cahaya ?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92

Jawablah pertanyaan berikut :
1. Isilah pada masing-masing kolom dibawah ini, benda mana yang dapat
menghasilkan

sumber cahaya dan benda mana yang tidak menghasilkan

sumber cahaya !
2. Tabel. 21. Daftar benda-benda menghasilkan sumber cahaya, dan benda yang
tidak menghasilkan sumber cahaya.
No Benda
Menghasilkan
cahaya
1
Matahari
2
Senter
3
Bulan
4
Bintang
5
Lilin
6
Lampu

yang Benda yang Tidak
Sumber menghasilkan sumber
cahaya
Tembok
Batu
Besih
Aspal
Lantai
Tanah

2. Mengapa benda-benda pada kolom 1 kamu kelompokkan ke dalam benda yang
dapat menghasilkan sumber cahaya ?
Jawab:.....( karena benda-benda pada kolom 1 dapat memancarkan cahaya ).
3. Mengapa benda-benda pada kolom 2 kamu kelompokkan ke dalam benda yang
bukan menghasilkan sumber cahaya ?
Jawab:.......( karena benda-benda pada kolom 2 tidak dapat memancarkan
cahaya ).

Latihan 1.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan sungguh-sungguh !
1.Apakah lilin, senter, matahari, dan bulan merupakan sumber cahaya ?
Jawab:......( ya )
2. Apakah batu, dan tembok juga bisa di katakan sumber cahaya ?
Jawab:....( tidak, karena batu, dan tembok tidak dapat memancarkan cahaya )
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3. Mengapa senter, lilin, matahari, dan bulan bisa dikatakan dapat menghasilkan
sumber cahaya sedangkan batu dan tembok tidak dapat menghasilkan sumber cahaya
?
Jawab:.......( karena, senter, matahari, lilin, dan bulan dapat memancarkan
cahaya, sedangkan batu dan tembok tidak dapat memancarkan cahaya ).
4. Apabila mata kita tutup, kita tidak dapat melihat apa-apa. Sebaliknya jika kita
membuka mata lagi kita dapat melihat benda di sekitar kita. Mengapa bisa demikian?
Jawab:......( karena, ada cahaya yang mengenai benda dan oleh benda cahaya
tersebutkan dipantulkan kembali ke mata sehingga kita dapat melihat benda yang
ada di sekitar kita ).
5. Benda yang dapat menghasilkan cahaya di sebut ?
Jawab :.......( sumber cahaya )

Tugas 1. Pekerjaan Rumah
Kerjakan tugas dibawah ini !
1. Menjelaskan beberapa fungsi cahaya matahari dalam kehidupan sehari-sehari
selain yang sudah ada dibuku !
Jawab :.......( dapat menerangi suatu ruangan yang gelap, sebagai gelombang
elektromaknetik )
2. Sebutkan beberapa sifat cahaya yang anda ketahui !
Jawab :......(1. merupakan salah satu gelombang elektromaknetik, 2 dapat
dipantulkan jika mengenai penghalang tertentu, 3 dapat dibiaskan jika cepat
rambatnya berubah, 4 merambat lurus dalam medium yang sama ).
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Kegiatan 2. Percobaan untuk membedakan benda gelap dan benda bening

Tujuan

: Siswa dapat menyimpulkan benda bening dan benda gelap.

Alat-alat : Lampu senter, layar, plastik, karton, tripleks, gelas kosong, gelas berisi
air,buku tebal, gelas berisi air sabun.

Masalah
1. Dalam kehidupan sehari-hari kamu menemukan, plastik, karton, tripleks, gelas
kosong, gelas berisi air, buku tebal, gelas berisi air sabun.
2. Kita dapat melihat ikan didasar kolam dengan jelas apabila airnya jernih.

Analisis
1. Kelompokkan benda mana yang termasuk menda bening, dan benda gelap ?
2. Nyatakan pengertianmu tentang benda bening
3. Nyatakan pengertianmu tentang benda gelap
4. Nyatakan pengertianmu tentang benda baur.

Lakukan beberapa percobaan, dan jawablah pertanyaan berikut :
Percobaan 1. Menggunakan senter, layar, dan plastik.
Langkah-langkah :
1. Lampu senter dan layar diatur seperti pada gambar 24 berikut.

Senter
Plastik
Gambar.24

Layar
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2. Nyalakan senter.
3. Tempatkan plastik diantara senter dan layar.
4. Amati cahaya pada layar.
5. Dapatkah kalian melihat lintasan cahaya pada layar ?
Jawab :........( dapat )

Percobaa. 2. Menggunakan senter, layar, dan karton.
Lengkah-langkah :
1. Lampuh senter dan layar diatur seperti pada gambar 25 berikut.

Senter
Karton
Gambar 25.

Layar

2. Nyalakan senter.
3. Tempatkan karton diantara senter dan layar.
4. Amati cahaya pada layar.
5. Dapatkah kalian melihat lintasan cahaya pada layar ?
Jawab :........( tidak )
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Percobaan .3. Menggunakan senter, layar, dan tripleks.
Langkah-langkah :
1. Lampuh senter dan layar diatur seperti pada gambar 26 berikut.

Senter

Tripleks

Layar

Gambar 26
2. Nyalakan senter.
3. Tempatkan tripleks diantara senter dan layar.
4. Amati cahaya pada layar.
5. Dapatkah kalian melihat lintasan cahaya pada layar ?
Jawab :...........( tidak )

Percobaan 4. Menggunakan senter, layar, dan gelas kosong.
Lengkah-langkah :
1. Lampuh senter dan layar diatur seperti pada gambar 27 berikut.

Senter

Gelas
Gambar 27

Layar

2. Nyalakan senter.
3. Tempatkan gelas kosong diantara senter dan layar.
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4. Amati cahaya pada layar.
5. Dapatkah kalian melihat lintasan cahaya pada layar ?
Jawab :...........( dapat )

Percobaan 5. Menggunakan senter, layar, dan gelas yang berisi air sabun
Lengkah-langkah :
1. Lampuh senter dan layar diatur seperti pada gambar 28 berikut.

Senter

Gelas berisi airsabun
Gambar 28

Layar

2. Nyalakan senter.
3. Tempatkan gelas yang berisi air sabun diantara senter dan layar.
4. Amati cahaya pada layar.
5. Dapatkah kalian melihat lintasan cahaya pada layar ?
Jawab:........( dapat, tetapi lintasan cahaynya berupa samar-samar ) .
Percobaan 6. Menggunakan senter, layar, dan gelas berisi air
Lengkah-langkah :
1. Lampuh senter dan layar diatur seperti pada gambar 29 berikut.

Senter
Gelas berisi air
Gambar.29.

layar
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2. Nyalakan senter.
3. Tempatkan gelas berisi air diantara senter dan layar.
4. Amati cahaya pada layar.
5. Dapatkah kalian melihat lintasan cahaya pada layar ?
Jawab :.........( dapat )
Percobaan 7. Menggunakan senter, layar, dan buku tebal.
Lengkah-langkah :
1. Lampuh senter dan layar diatur seperti pada gambar 30 berikut.

Senter
Buku tebal
Gambar.30

Layar

2. Nyalakan senter.
3. Tempatkan buku tebal diantara senter dan layar.
4. Amati cahaya pada layar.
5. Dapatkah kalian melihat lintasan cahaya pada layar ?
Jawab :........( tidak )
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6. Berdasarkan percobaan yang telah di lakukan diatas, isi lembar pengamatan pada
tabel 22 berikut ini dengan memberi tanda cek (V) pada kolom tabel.
No

Nama barang

1
2
3
4
5
6
7

Plastik
Karton
Tripleks
Gelas kosong
Buku tebal
Gelas berisi air
Gelas berisi air sabun

Cahaya pada layar
Terang
Samar-samar
V

Tidak tampak
V
V

V
V
V
V

7. Berdasarkan hasil pengamatan dan percobaanmu, jelaskan apa yang dimaksudkan
dengan benda gelap ?
Jawab :.........( benda yang tidak memancarkan cahaya )
8. Berdasarkan hasil pengamatan dan percobaanmu, jelaskan apa yang dimaksudkan
dengan benda bening ?
Jawab :........( benda yang hampir meneruskan semua cahaya yang diterimanya ).
9. Berdasarkan hasil pengamatan dan percobaanmu, jelaskan apa yang dimaksudkan
dengan benda samar-samar ?
Jawab :.........( benda yang hanya meneruskan sebagian sinar yang diterimanya,
sedangkan sebagian lainnya dipentulkan ).

Latihan 2.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan sungguh-sungguh !
1. Coba amati bagian-bagian dari rumah ! Bagian-bagian mana dari rumah yang
termasuk benda gelap, benda bening, dan benda keruh ?
Jawab :......( yang termasuk benda gelap; tembok, batu, tanah, yang termasuk
benda bening; plastik, gelas, air, yang termasuk benda baur; gelas yang berisi air
sabun ).
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2. Sebutkan benda-benda disekitar kita yang termasuk benda bening, benda gelap,
dan benda keruh dan berilah tanda cek( V ) pada kolom. Masukkan hasil
pengamatanmu ke dalam tabel 23 berikut
No
1
2
3
4
5
6
7

Nama benda
Tembok
Gelas
Air
Tanah
Kayu
Gelas berisi air
sabun
Batu

Benda gelap
V

Benda bening

Benda keruh

V
V
V
V
V
V

Kegiatan 3.a. Percobaan : Menyelidiki Sifat-Sifat benda

Tujuan : Siswa dapat menyimpulkan sifat-sifat benda yakni benda tembus cahaya
dan benda tidak tembus cahaya.

Alat-alat : Sumber cahaya (senter), plastik bening, kayu, lempengan kaca, kertas
putih, karton, dan batu, kertas karbon.

Masalah
Dalam kehidupan sehari-hari kamu dapat menemukan banyak benda antara
lain seperti; tanah, batu, tubuh manusia, plastik bening, kayu, lempengan kaca, kertas
putih, karton, dan kertas karbon, dari benda-benda yang disebutkan diatas ada benda
yang dapat ditembus cahaya, dan ada benda yang tidak dapat ditembus cahaya.

Analisis
1. Kelompokkan benda mana yang dapat ditembus cahaya, dan benda mana yang
tidak dapat ditembus cahaya.
2. Nyatakan pengertianmu tentang benda tembus cahaya.
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3. Nyatakan pengertianmu tentang benda tidak tembus cahaya.
4. Tuliskan kesimpulanmu tentang sifat-sifat benda yakni benda tembus cahaya, dan
benda tidak tembus cahaya.

Lakukan beberapa percobaan, dan jawablah pertanyaan berikut :
Percobaan 1 : Menggunakan sumber cahaya (senter ) dan kertas putih.
Langkah-langkah :
1. Lampuh senter dan kertas karbon diatur seperti gambar 1 !

senter
Kertas karbon
Gambar 31.
2. Nyalakan senter dan arahkan ke kertas putih !
3. Apakah kalian dapat melihat berkas cahaya di belakang kertas karbon?
Jawab:.........( tidak )

Percobaan 2 : Menggunakan sumber cahaya (senter ) dan kertas karton.
Langkah-langkah :
1. Lampu senter dan kertas karton diatur seperti gambar
2. Nyalakan senter dan arahkan kertas karton!
3.Apakah kalian dapat melihat berkas cahaya di belakang kertas karton?
Jawab:......... ( tidak )

Senter
Kertas karton
Gambar 32.
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Percobaan 3 : Menggunakan sumber cahaya ( senter ) dan lempeng kaca.
Langkah-langkah :
1. Lampuh senter dan lempeng kaca seperti gambar 1 !

Senter

Lempeng kaca
Gambar 33.

2. Nyalakan senter dan arahkan ke lempeng kaca !
3.Apakah kalian dapat melihat berkas cahaya di belakang lempeng kaca?
Jawab: ........( dapat ).

Percobaan 4 : Menggunakan sumber cahaya (senter ) dan plastik bening.
Langkah-langkah :
1. Lampuh senter dan plastik bening seperti gambar 1 !

senter
.

Plastik bening

Gambar 34

2. Nyalakan senter dan arahkan ke plastik bening!
3.Apakah kalian dapat melihat berkas cahaya di belakang plastik bening?
Jawab: .......( dapat )

Percobaan 5 : Menggunakan sumber cahaya (senter ) dan kayu.
Langkah-langkah :
1. Lampuh senter dan kayu seperti gambar 1!

Kayu

Senter
Gambar 35
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2. Nyalakan senter dan arahkan ke kayu.!
3.Apakah kalian dapat melihat berkas cahaya di belakang kayu.?
Jawab:........ ( tidak )

Percobaan 6 : Menggunakan sumber cahaya (senter ) dan batu.
Langkah-langkah :
1. Lampuh senter dan batu seperti gambar 1 !

senter

Batu

Gambar 36.
2. Nyalakan senter dan arahkan ke batu!
3. Apakah kalian dapat melihat berkas cahaya di belakang batu ?
Jawab:........( tidak )
4. Setelah kamu melakukan 6 percobaan di atas, tuliskan hasil pengamatanmu !
Percobaan 1 :........( kertas karbon tidak dapat ditemnbus cahaya )
Percobaan 2 :.......( kertas karton tidak dapat ditemnbus cahaya )
Percobaan 3 :........( lempeng kaca dapat ditembus cahaya )
Percobaan 4 :........( plastik bening dapat ditembus cahaya )
Percobaan 5:........( kayu tidak dapat ditemnbus cahaya )
Percobaan 6 :........( batu tidak dapat ditemnbus cahaya )
5. Berdasarkan hasil percobaanmu ini, tuliskan kesimpulanmu tentang sifat-sifat
benda
Kesimpulan :.........(kertas karton, kertas karbon, kayu dan batu tidak dapat ditembus
oleh cahaya, sedangkan kaca dan platik bening dapat ditembus oleh cahaya ).
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Kegiatan 3. b
1. Setelah kamu melakukan percobaan-percobaan dalam kegiatan 3.a. Isilah
pada masing-masing kolom benda mana yang dapat dikelompokkan ke dalam
benda tembus cahaya dan benda tidak tembus cahaya yang terdapat pada
tabel !
Tabel 24 .Daftar benda tembus cahaya dan benda tidak tembus cahaya
No

Benda tembus

Benda tidak tembus

cahaya

cahaya

1

Plastik bening

Kayu

2

Kaca

Kertas karon

3

Air

Kertas karbon

4

Gelas

Batu

2. Mengapa benda-benda pada kolom 1 kamu kelompokkan ke dalam benda tembus
cahaya ?
Jawab:..........( karena benda-benda pada kolom 1 dapat di teembus oleh cahaya )
3. Mengapa benda-benda pada kolom 1 kamu kelompokkan ke dalam benda tembus
cahaya ?
Jawab:.......( karena benda-benda pada kolom 2 tidak dapat di

oleh tembus

cahaya )
4. Jadi apa yang dimaksud dengan benda tembus cahaya ?
Jawab:......( benda yang meneruskan sebagian cahaya yang diterimanya )
5. Jadi apa yang dimaksud dengan benda tidak tembus cahaya ?
Jawab:........( benda yang tidak meneruskan sebagian cahaya yang
diterimanya )
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Latihan 3.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini !
1. Pada kolam berisi air jernih, apakah kalian dapat melihat dengan jelas ikan
atau benda-benda lain yang didasar kolam?
Jawab :.......( dapat )
2. Apakah air dapat ditembus cahaya?
Jawab :.......( dapat )
3. Apakah setiap benda dapat ditembus cahaya?
Jawab :......( tidak )
4. Apakah kertas putih dapat ditembus cahaya?
Jawab:.......( dapat )

Kegiatan 4 : Percobaan untuk membuktikan bahwa cahaya merambat lurus.

Tujuan

: Siswa dapat menyimpulkan cahaya merambat lurus.

Alat-alat : Sumber cahaya (lilin dan senter), bak kaca yang berisi air sabun, pipa
dengan bagian tengah melengkung, pipa bagian tengah tidak melengkung 2 kertas
karton yang berlubang, lidi, kertas karton yang tidak berlubang, korak api.

Masalah
1. Bila antara nyala lilin dan mata ada penghalang berupa benda tidak tembus cahaya,
maka nyala lilin tersebut tidak kelihatan karena tidak ada cahaya yang sampai
kemata.
2. Cahaya matahari yang menerobos ke dalam rumah melalui celah kecil akan terlihat
membentuk garis lurus.
3. Nyala lampu mobil, dan senter pada malam hari membentuk garis lurus.
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Analisis
Tuliskan kesimpulanmu tentang cahaya merambat lurus
Lakukan beberapa percobaan, dan jawablah pertanyaan berikut :
Percobaan 1 : Menggunakan sumber cahaya (lilin), dan kertas karton yang tidak
berlubang.
Langkah-langkah :
1. Nyalakan lilin dan lihatlah! Apakah kamu dapat melihat cahaya?
Jawab:........( dapat )
2. Tanyakan kepada temanmu apakah temanmu yang lain dapat melihat cahaya
lilin?
Jawab:...... .( dapat )
3. Tutuplah wajah salah satu teman kelompokmu dengan karton, apakah dia
dapat melihat cahaya?
Jawab:........( tidak )
4. Tanyakan kepada temanmu apakah teman-teman yang lain dapat melihat
cahaya lilin?
Jawab:........( dapat )

Percobaan 2 : Menggunakan sumber cahaya (senter), dan kertas karton yang tidak
berlubang.
Langkah-langkah :
1. Aturlah kertas karton dan senter seperti pada gambar 33 diatas !
2. Nyalakan senter dan arahkan ke kertas karton !
3. Apakah ada berkas cahaya yang ada pada kertas karton !
Jawab:.......( ada )
4. Berupa apakah lintasan cahaya yang kamu lihat pada kertas putih!
Jawab:........( berupa garis lurus )

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
107

Percobaan 3 : Menggunakan sumber cahaya (senter), bak kaca yang berisi air sabun,
1 kertas karton yang berlubang.
Langkah-langkah :
1. Senter, kertas karton yang berlubang, dan bak kaca yang berisi air sabun
diatur seperti pada gambar 37 !

Senter
Kertas karton berlubang

Bak kaca yang berisi air sabun

Gambar 37.
2. Senter dinyalakan dan arahkan ke kertas karton.
3. Dapatkah kalian melihat lintasan cahaya dalam bak air sabun ?
Jawab:.......( dapat )
4. Berupa apakah lintasan cahaya yang kamu lihat pada kertas putih!
Jawab:........( berupa garis lurus )

Percobaan 4 : Menggunakan sumber cahaya (senter ) korek api, 2 kertas karton yang
belubang.
Langkah-langkah :
1. Nyalakan sebuah lilin!
2. Letakkan dua buah kertas karton di belakang lilin seperti pada gambar 38!

senter
Kertas karton yang berlubang
Gambar 38.
3. Buatlah sebuah lubang pada masing-masing kertas karton tepat di tengahnya
4. Kemudian, lihatlah nyala lilin itu melalui kedua lubang karton !
5. Dapatkah kamu melihat cahaya lilin?
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Jawab:.........( dapat)

Percobaan 5 : Menggunakan pipa dengan bagian tengah melengkung, pipa dengan
bagian tengah tidak melengkung, dan lilin.
Langkah-langkah :
1. Susunlah alat percobaan seperti pada gambar 39 a, dan b dibawah ini !

Lilin
Gambar.39 a.

Lilin
Gambar.39 b.

2. Lihat nyala lilin pada susunan gambar (a). Dapatkah kamu melihat nyala lilin
tersebut ?
Jawab:........( tidak )
3. Selanjutnya, Lihat nyala lilin pada susunan gambar (b). Dapatkah kamu melihat
nyala lilin tersebut ?
Jawab:.........( dapat )
4. Berdasarkan hasil percobaanmu ini, tuliskan kesimpulanmu tentang cahaya
merambat lurus
Kesimpulan:.........( dari percobaan 1, sampai percobaan 4 menunjukkan bahwa
sumber cahaya memancarkan cahaya lewat lintasan garis lurus, sedangkan pada
percobaan 5a tidak bisa dikatakankan bahwa cahaya dapat merambat lurus karena
kita tidak bisa melihat nyala lilin dengan mneggunakan pipa yang melengkung )

Tugas. 2 Pekerjaan Rumah
Kerjakan tugas dibawah ini !
1. Sebutkan 5 contoh sumber cahaya kecuali yang matahari !
Jawab:........( bintang, lilin, senter, lampu )
2. Apakah sumber cahaya memancarkan cahaya hanya satu arah saja ?
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Jawab:.........( tidak, karena sumber cahaya memancarkan cahaya kesegala
arah )
3. Mengapa sebuah lampu di ruangan mampu menerangi seluruh ruangan tersebut?
Jawab:........( karena, cahaya lampu merambat secara garis lurus kesegala
arah ruangan sehingga cahaya lampu tersebut dapat menerangi ruangan
tersebut )

Kegiatan 5 : Percobaan untuk menyelidiki Hukum Pemantulan.

Tujuan

: Siswa dapat menyimpulkan peristiwa pemantulan cahaya.

Alat-alat

: Kertas putih, penggaris, busur setengah lingkaran, jarum pentul
dan cermin datar.

Masalah
Kita dapat melihat sebuah benda bila ada cahaya yang dipantulkan dari benda
tersebut sampai ke mata kita. Bila tidak ada cahaya, maka benda tersebut tidak akan
terlihat. Coba kamu bayangkan ketika kamu berada di ruang kelasmu dalam keadaan
gelap gulita.

Analisis
1. Apakah kamu dapat melihat meja, kursi, atau lemari yang ada didalam ruang
kelasmu dalam keadaan gelap gulita ?
2. Tuliskan kesimpulanmu tentang Hukum Pematulan Cahaya
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Lakukan beberapa percobaan, dan jawablah pertanyaan berikut :
Langkah-langkah :
1. Buatlah dua garis saling tegak lurus di kertas yang sudah di sediakan, namai
garis pertama x dan garis kedua y. Tandai titik x dan y tersebut dengan Z
seperti contoh pada gambar 40.
Z

x
y

Gambar 40.
2. Buatlah garis menuju Z yang tidak tidak berimpit dengan x maupun y. Namai
garis itu P sehingga mengasilkan gambar seperti gambar 41.
z

x
y

P

Gambar 41
3. Letakkan cermin dengan posisi tegak ditengah-tengah garis x dan y, sisi
bawah berimpit dengan x. Lihat cermin searah dengan P, akan tampak
bayangan P Seperti gambar 42

x

z
P
y
Gambra 42

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
111

4. Lihat bayangan garis pada cermin searah dengan P. Buat garis Q, segaris
dengan bayangan P yang terlihat didepan cermin seperti pada contoh gambar
43.
x

z
Q

y

P

Gambra 43.
5. Ambil cermin dari kertas dan berilah arah pada garis P, dan Q, seperti gambar
44.
z

x
Q

y

P

Gambra 44.

6. INFORMASI: Garis x adalah garis batas bidang, sedangkan garis y adalah
garis normal. Garis P disebut sinar datang menuju bidang batas kaca,
sedangkan garis Q adalah sinar pantul yang menjauhi bidang batas kaca.
Sudut yang dibentuk sinar datang dengan garis normal disebut sudut datang
(i), sedangkan sudut yang dibentuk sinar pantul dengan garis normal disebut
sudut pantul (r).
7. Berdasarkan informasi pada langkah 6 berilah tanda yang mana sudut datang,
dan yang mana sudut pantul pada gambarmu !
Jawab:............( tanda P, merupakan sudut datang, sedangkan Q merupakan
sudut pantul )
8. Sama atau tidakkah besarnya sudut datang dengan sudut pantul ?
Jawab:........... ( sama )
9. INFORMASI: Bila percobaan dilakukan dengan teliti dan sungguh-sungguh
akan diperolah hasil besarnya sudut datang sama dengan sudut pantul.
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10. sebidang atau tidakkah sinar datang, garis normal, dan sinar pantul ?
Jawab :..........( sebidang )
11. Berdasarkan jawaban-jawabanmu, dan informasi yang diberikan dari langkah
11-14, tuliskan kesimpulanmu secara umum mengenai hukum pemantulan
Kesimpulan:........( 1. sinar datang, garis normal, sinar pantul, terletak pada
suatu bidang datar , 2. sudut datang sama dengan sudut pantul )
12. INFORMASI: Sifat-sifat yang sudah kamu sebutkan merupakan Hukum
Snellius mengenai pemantulan cahaya.

Latihan 4.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini !
1. Pada saat kamu sedang berada didepan cermin, apakah kamu dapat melihat dirimu
dicermin tersebut ?
Jawab:...........( dapat )
2. Pada saat kamu berada didalam kelas disiang hari, ada seberkas cahaya didinding
atau di langit-langit. Apabila jendela kaca nako di kelas kamu gerak-gerakan, cahaya
itu juga ikut bergerak sesuai dengan arah gerakan kaca jendela kelasmu. Berasal dari
manakah berkas cahaya tersebut ?
Jawab:...........( berasal dari cahaya matahari )
3. Apa saja kegunaan cermin datar ?
Jawab:........( bercermin atau untuk berdandan )

Tugas 1 . Membuat karangan tentang cermin minimal 2 halaman
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Kegiatan 6. Percobaan untuk menyelidiki Peristiwa Pembiasan .

Tujuan : Siswa dapat menyelidiki dan menyimpulkan peristiwa pembiasan cahaya,
serta, menggambarkan proses pembiasan pada dua benda yang berbeda indeks
bias.
Alat-alat : Kaca plan parallel, kertas putih, penggaris, pensil
Pensil tampak membengkok di dalam air
Masalah
Pensil tampak membengkok ketika berada didalam air

Analisis
1. Mengapa pensil tampak membengkok ketika berada didalam air ?
2. Tuliskan kesimpulanmu tentang Hukum Pembiasan cahaya

Lakukan beberapa percobaan, dan jawablah pertanyaan berikut :
Langkah-langkah :
Langkah-langkah :
1. Letakkan kaca plan parallel di atas kertas, kemudian buatlah garis pada kedua
tepi kaca seperti pada gambar. Namai kedua garis tersebut garis 1 dan garis 2
seperti gambar 45.
1

I
Kaca

2

II
III

Gambar 45.
Kemudian beri nama daerah I,II, dan III seperti gambar 46.
2. Pindahkan kaca dari kertas.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
114

3. Buatlah garis tegak lurus terhadap garis I, garis ini disebut garis normal N1.
Namai titik perpotongan antara garis normal dangan garis 1 itu titik X seperti
pada gambar 46.
1

X

N1

I
II
III

2
Gambar 46.

4. Buat garis menuju titik X yang tidak boleh berimpit dengan garis 1 maupun
garis N1. Namai garis tersebut dengan AX seperti pada gambar 47.

A
1

N1
X

I
II

2

III
Gambar 47.

5. Letakkan kembali kaca dikertas, kedua sisinya berimpitan dengan garis 1 dan
garis 2
6. Lihat AX dari daerah III. seperti pada gambar 48.
A
1

N1
Kaca

X

2

I
II
III

Gambar 48.
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7. INFORMASI: Gambarkan garis yang kamu lihat di kaca yang nampak
segaris dengan garis AX. Namai garis itu YB, Y merupakan titik pertemuan
antara garis 2 dengan garis YB.
8. Ambil kaca dari kertas. Buat garis tegak lurus terhadap garis 2, sebagai garis
normal N2 yang memotong di Y, kemudian hubungkan X dan Y, maka akan
nampak seperti gambar 49.
A
1

2

N1
X
Y

B

N2
Gambar 49.

9. Apakah XY segaris dengan AX danYB ?
Jawab:………( tidak )
10. INFORMASI: Berilah arah pada garis AX, XY, dan YB. Arah garis AX dari
A ke X, arah XY dari X ke Y, dan arah YB dari Y ke B.
11. INFORMASI: Garis 1 adalah garis batas antara udara (I) dengan kaca (II),
sedangkan garis 2 adalah garis batas antara kaca (II) dengan udara (III). Garis
AX disebut sinar datang dari udara ke kaca, sedangkan garis XY adalah sinar
bias dari udara ke kaca. Garis XY disebut juga sinar datang dari kaca ke
udara, sedangkan garis YB merupakan sinar bias dari kaca ke udara.
12. INFORMASI: Sudut yang dibentuk sinar datang dengan garis normal N1
pada pembiasan dari udara ke kaca di sebut sudut datang (i), sedangkan sudut
yang dibentuk sinar bias dengan garis normal N1 disebut sinar bias (r).sudut
yang dibentuk sinar datang dengan garis normal N2 pada pembiasan dari kaca
ke udara disebut sudut datang ( i’ ), sedangkan sudut yang dibentuk sinar bias
dengan garis normal N2 pada pembiasan dari kaca ke udara disebut sinar bias
(r’).
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13. Berdasarkan informasi yang sudah diberikan pada langkah no 12 dan 13,
lengkapi gambar berikut.
Udara
Kaca
Udara
Gambar 50
14. Apabila sinar dibiaskan dari udara ke kaca, mana yang lebih besar sudut
datang atau sudut bias ?
Jawab :………( sudut datang )
15. Kalau demikian, sinar biasnya menjauhi atau mendekati garis normal ?
Jawab:……..( mendekati garis normal )
16. Apabila sinar dibiaskan dari kaca ke udara, mana yang lebih besar sudut
datang atau sudut bias ?
Jawab :…… (sudut bias )
17. Kalau demikian, sinar biasnya menjauhi atau mendekati garis normal ?
Jawab:……..( menjauhi garis normal )
18. Berdasarkan jawaban-jawabanmu dan informasih yang sudah diberikan dari
langkah 9 sampai langkah 18, tuliskan kesimpulanmu secara umum mengenai
pembiasan cahaya.
Kesimpulan :………( 1. sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak
pada satu bidang datar, 2. sinar datang dari medium kurang rapat ke medium
lebih rapat dapat dibiaskan mendakati garis normal. Sebaliknya sinar datang
dari medium lehib rapat ke medium kurang rapat dibiaskan menjauhi garis
normal )
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19 INFORMASI: Sifat-sifat yang sudah kamu tuliskan tersebut merupakan Hukum
Snellius tentang pembiasan cahaya.

Pekerjaan rumah 3. Mencari sendiri konsep tentang pembiasan cahaya dengan
membaca buku fisika.
Untuk lebih memahami proses pembiasan cahaya, bacalah uraian dalam buku
Belajar Aktif Fisika untuk SLTP kelas 2 karangan D.suryana, halaman 80-83, Sains
Fisika SMP untuk kelas VII semester 2 karangan Marthen Kanginan, halaman 39-53
tentang pembiasan cahaya. Apabila kamu mengalami kesulitan dalam memahami
maksud uraian tersebut tanyakanlah pada gurumu.

Tugas 2. Membuat karangan tentang lensa minimal 3 halaman.

Kegiatan 7. Percobaan untuk menyelidiki terjadinya bayang-bayang

Tujuan

: Siswa dapat menyimpulkan

pengertian bayang-bayang melalui

percobaan.

Alat-alat : Layar, sumber cahaya, bola pingpong, karet penghapus,
sendok,pensil, buku, kotak pensil, dan benang.

Masalah
Ketika kamu berada di lapangan bola kaki pada siang hari tanpa menggunakan
payung kamu akan melihat bayangan kamu sendiri

Analisis
Nyatakan pengertianmu tentang bayangan
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Lakukan beberapa percobaan, dan jawablah pertanyaan berikut :

Percobaan 1. Menggunakan layar, sumber cahaya ( senter ), bola pingpong, dan
benang.
Langkah-langkah :
1. Susun sumber cahaya dan layar seperti gambar 51.
Benang
Gambar 51
Senter

Bola pingpong

Layar

2. Letakkan bola pingpong di antara senter dan layar dengan cara diikat dengan
benang kemudian digantung seperti gambar 51.
3. Apakah muncul daerah gelap di layar ?
Jawab :........( ya )
4. Disebut apakah daerah gelap tersebut ?
Jawab :.........( bayangan )
5. Bagimana bentuknya ?
Jawab:........( bentuknya sama seperti bola pingpong )

Percobaan 2. Menggunakan layar, sumber cahaya, buku, dan benang.
Langkah-langkah :
1. Susun sumber cahaya dan layar seperti gambar 52

benang

senter

Buku
Layar
Gambar 52
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2. Letakkan buku di antara senter dan layar dengan cara diikat dengan benang
kemudian digantung seperti gambar 52.
3. Apakah muncul daerah gelap di layar ?
Jawab:.......... (ya )
4. Disebut apakah daerah gelap tersebut ?
Jawab:........( bayangan )
5. Bagimana bentuknya ?
Jawab:.........( bentuknya sama seperti buku )

Percobaan 3. Menggunakan layar, sumber cahaya, sendok, dan benang.
Langkah-langkah :
1. Susun sumber cahaya dan layar seperti gambar 53.
Benang
Sendok
Senter

Pensil

Layar

Gambar 53.
2. Letakkan sendok di antara senter dan layar dengan cara diikat dengan benang
kemudian digantung seperti gambar 53.
3. Apakah muncul daerah gelap di layar ?
Jawab:......... (ya )
4. Disebut apakah daerah gelap tersebut ?
Jawab:.......( bayangan )
5. Bagimana bentuknya ?
Jawab:.......( bentuknya sama seperti sendok )
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Percobaan 4. Menggunakan layar, sumber cahaya, pensil, dan benang.
Langkah-langkah :
1. Susun sumber cahaya dan layar seperti gambar 54.
Benang

Gambar 54.
Senter
Pensil

Layar

2. Letakkan pensil di antara senter dan layar dengan cara diikat dengan benang
kemudian digantung seperti gambar 54.
3. Apakah muncul daerah gelap di layar ?
Jawab :.......(ya )
4. Disebut apakah daerah gelap tersebut ?
Jawab :........( bayangan )
5. Bagimana bentuknya ?
Jawab :........ ( bentuknya sama seperti pensil )

Percobaan 5. Menggunakan layar, sumber cahaya, karet penghapus, dan benang.
Langkah-langkah :
1. Susun sumber cahaya dan layar seperti gambar 55.
Benang

Senter

Karet penghapus
Gambar 55.

Layar

2. Letakkan karet penghapus di antara senter dan layar dengan cara diikat dengan
benang kemudian digantung seperti gambar 55.
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3. Apakah muncul daerah gelap di layar ?
Jawab :........( ya )
4. Disebut apakah daerah gelap tersebut ?
Jawab:.........( bayangan )
5. Bagimana bentuknya ?
Jawab :.........( bentuknya sama seperti karet penghapus )
6. Berdasarkan hasil percobaanmu ini, tuliskan kesimpulanmu tentang bayangan !
Kesimpulan:.........( bila cahaya terhalang oleh benda tidak tembus cahaya, maka
bagian dibelakang benda menjadi gelap. Bagian yang gelap itu disebut bayangan ).

Latihan 5.
Jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini dengan sungguh-sungguh !
1. Ketika kamu berada disekitar pohon yang terkena sinar matahari, apakah kamu
dapat melihat bayangan dari pohon ?
Jawab:........(dapat )
2. Apakah kamu melihat daerah gelap yang menyerupai gambar pohon ?
Jawab:........( ya )
3. Jelaskan bagimana terbentuknya gambaran gelap tadi ?
Jawab :.............(bentuknya seperti pohon)

Kegiatan 8. Percobaan untuk menyelidiki bayangan umbra dan bayangan
penumbra

Tujuan

: Siswa dapat menyimpulkan bayangan umbra dan bayangan penumbra.

Alat-alat : Sumber cahaya (senter), lampu, bola pingpong, karet penghapus, buku,
layar, karton berlubang satu yang diameter lubangnya lebih kecil dari diameter senter.

Masalah
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Ketika kamu nyalakan senter dan arahkan senter kesuatu benda yang berada di
belakang layar, kamu akan melihat bayangan. Dimana ada bayangan yang tidak
mendapatkan cahaya sedikitpun pada layar, dan ada bayangan yang masih
mendapatkan cahaya pada layar atau bayangan pada layar berupa samar-samar.

Analisis
1. Di sebut apakah bayangan yang tidak mendapatkan cahaya sama sekali pada
layar?
2. Di sebut apakah bayangan yang mendapatkan cahaya berupa bayangan samarsamar ?
3. Nyatakan pengertianmu tentang Umbra
4. Nyatakan pengertianmu tentang Penumbra

Lakukan beberapa percobaan, dan jawablah pertanyaan berikut :
Percobaan 1. Menggunakan layar, sumber cahaya, kotak pensil.
Langkah-langkah :
1. Susun sumber cahaya dan layar seperti gambar 55.

Senter

Kotak pensil

Layar

Gambar 56.
2. Letakkan kotak pensil di antara senter dan layar seperti gambar 56.
3. Apakah terjadi bayang pada layar ?
Jawab :.......( ya )
4. Apakah bayang-bayang tersebut mempunyai kegelapan yang sama ?
Jawab :........( tidak )
5. Jika tidak, coba kamu perhatikan dengan sungguh-sungguh atau gantilah
penghapus dengan benda lain yang lebih besar atau kecil.
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6. INFORMASI : Bayang-bayang gelap yang kamu lihat, terjadi karena daerah di
belakang benda tidak mendapatkan cahaya sama sekali dan disebut umbra.
Sedangkan bayang-bayang yang terjadi karena sebagian daerah di belakang benda
masih menerima cahaya dan disebut penumbra.
7. Jadi umbra adalah:......( bayangan-bayangan gelap yang tidak mendapatkan
cahaya sedikitpun ).
8.

Jadi

penumbra

adalah............(

bayangan-bayangan

gelap

yang

masih

mendapatkan cahaya sedikitpun ).
Percobaan 2. Menggunakan sumber cahaya (senter), buku, dan layar.
Langlah-langkah :
1. Susun sumber cahaya dan layar seperti gambar 53.
2. Letakkan buku diantara lampu dan layar !
3. Apakah menghasilkan bayangan umbra ?
Jawab :......( ya )
4. Apakah menghasilkan bayangan penumbra ?
Jawab :.....( ya )

Percobaan 3.

Menggunakan sumber cahaya (senter), bola pingpong, karet

penghapus, buku, layar, karton berlubang satu yang diameter lubangnya lebih kecil
dari diameter senter.
Langlah-langkah :
1. Susun sumber cahaya dan layar seperti gambar 57.

Senter
Karton berlubang

Layar

Gambar 57.
2. Letakkan buku diantar karton dan layar !
3. Apakah menghasilkan bayangan umbra ?
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Jawab:..........( ya )
4. Apakah menghasilkan bayangan penumbra ?
Jawab:........( ya )
5. Ulangi percobaan dari langkah 1-4 untuk benda ynag berbeda! Berilah tanda cek
(V) pada tabel yang sudah disediakan dibawah dan tuliskan hasil pengamatanmu
dalam tabel 26.
Tabel 25. Hasil pengamatan terhadap terjadinya umbra dan penumbra.
No percobaan

Nama Benda

Menyelidiki
terjadinya
bayangan umbra dan penumra
Menyelidiki
terjadinya
bayangan umbra dan penumra
Menyelidiki
terjadinya
bayangan umbra dan penumra
Menyelidiki
terjadinya
bayangan umbra dan penumra
Menyelidiki
terjadinya
bayangan umbra dan penumra

Senter, batu, layar

Dengan karton berubang yang
diameternya lebih kecil
Terjadi
Umbra
Penumbra
V
V

Senter, kayu, layar

V

V

Senter, pensil, layar

V

V

Senter, kotak pensil,
layar
Senter, buku, layar

V

V

V

V

Catatan : Diameter lubang pada karton lebih kecil dari pada diameter senter.
6. Berdasarkan hasil pengamatan yang kamu tuliskan dalam tabel 4, apa syarat
terjadinya umbra ?
Jawab:.......( syarat terjadinya umbra apabila benda tidak dapat mendapatkan
cahaya sedikitpun ).
7. Apa syarat terjadinya penumbra ?
Jawab:......( syarat terjadinya peumbra apabila benda masih mendapat
mendapatkan cahaya sebagian ).
8. Berdasarkan jawabanmu pada langkah 6, dan 7 nyatakan kembali pengertian umbra
dan penumbra !
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9. Umbra adalah :...........( bayangan-bayangan gelap yang tidak mendapatkan cahaya
sedikitpun ).
10. Penumbra adalah :........( bayangan-bayangan gelap yang masih mendapatkan
cahaya sedikitpun ).
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B. Silabus dan Lembar Kerja Siswa (LKS )

1. Silabus dan Lembar Kerja Siswa (LKS ) Materi Pokok Alat-alat Optik
a. Silabus

Mata pelajaran

: Fisika

Satuan pendidikan

: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Kelas/semester

: II/2

Alokasi waktu

: 12 JP

II. Standar Kompetensi : Mendeskripsikan alat-alat optik dan penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari.

III. Kompetensi Dasar :
1.

Mendeskripsikan mata sebagai alat optik .

2.

Mendeskripsikan kamera dan lup sebagai alat optik, serta mengkaitkan dalam
kehidupan sehari-hari.
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IV. Materi Pokok
V.

: Alat-alat Optik

Identifikasi Konsep :
Tabel 26. Identifikasi konsep pada materi pokok alat-alat optik
No

Indikator

Identifikasi konsep

1.

Menjelaskan fungsi mata sebagai alat optik

1.

Mata

2.

Menggambarkan pembentukan bayangan benda pada retina

2.

Bagian-bagian mata

3.

Menjelaskan beberapa cacat mata dan penggunaan kaca

3.

Beberapa cacat mata

mata

dan penggunaan kaca

4.

Menyelidiki ciri-ciri kamera sebagai alat optik

mata

5.

Menjelaskan konsep lup sebagai alat optik

4.

Kamera

6.

Menjelaskan cara kerja beberapa produk teknologi yang
relavan, seperti mikroskop, berbagai jenis teropong,
periskop.

5.

Lup

6.

Mikroskop

7.

Teropong

VI. Uraian makan konsep :

1. Mata
Mata merupakan Anugrah TUHAN Yang Maha Esa kepada manusia; karena
dengan mata kita dapat melihat pemandangan alam yang indah yang berada disekitar
kita.
2. Bagian-bagian mata
Bagian yang paling luar dari mata adalah lensa mata. Lensa mata mempunyai
fungsi membentuk bayangan di retina. Benda yang dilihat di bentuk bayangannya
oleh lensa mata. Bayangan ini harus jatuh di retina.
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Gambar 58. Bagian-bagian mata
Kemampuan lensa mata untuk menebal dan menipis sesuai dengan letak
benda yang diamati disebut daya akomodasi. Mata tidak berakomodasi apabila mata
melihat benda yang jauh, karena lensa mata dalam keadaan menipis. Sebaliknya mata
berakomodasi sekuat-kuatnya bila melihat benda dekat, karena lensa mata dalam
keadaan menebal.
Pada mata anak-anak normal, titik dekatnya antara 10-15 cm, sedangkan pada
mata arong dewasa normal, titik dekatnya kurang lebih 25 cm. Jadi, sifat yang
terbentuk pada mata adalah nyata, terbalik,dan diperkecil.
Pada retina terdapat saraf yang peka terhadap cahaya. Saraf tersebut yang
akan mengirimkan informasi tentang bayangan yang sudah terbentuk di retina ke
otak. Otak akan memproses dan mengolah informasi yang datang. Hasilnya kita dapat
melihat benda seperti apa adanya. Pada orang tertentu lensa matanya tidak luwes
berubah. Perubahan lensa mata menjadi terbatas, karena itu bayangan yang terbentuk
tidak dapat jatuh tepat pada retina, sehingga informasi tentang benda tidak semuanya
dapat sampai ke otak. Akibatnya adalah benda terlihat kabur atau kurang jelas.
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3. Beberapa cacat mata dan penggunaan kaca mata
Ada tiga cacat mata yang perlu kita ketahui, yaitu: Rabun jauh, Rabun
dekat, dan Mata tua.
Rabun jauh (Miopi)
Ciri-ciri mata rabun jauh adalah:
a. Titik dekatnya lebih pendek, dari mata normal (jarak bacanya < 25
cm).
b. Titik jauhnya lebih pendek dari mata normal
Orang yang mengalami cacat mata rabun jauh tidak dapat melihat dengan
jelas benda-benda yang terlalu jauh darinya. Hal disebabkan lensa mata tidak dapat
menipis, seperti pada mata normal. Pada mata rabun jauh bayangan dari benda
semestinya jatuh diretina mata. Apabila jarak titik api lensa mata terlalu pendek,
maka bayangan yang terbentuk jatuh dimuka retina. Akibatnya adalah penglihatan
menjadi kabur untuk melihat benda yang jaraknya jauh. Orang tersebut dikatakan
sebagai orang yang rabun jauh atau miopi.
Untuk membantu mata rabun jauh, diperlukan alat bantu yaitu Lensa. .
Gabungan antara lensa bantuan dengan lensa mata membentuk lensa gabungan yang
dapat di pandang sebagai sebuah lensa tunggal. Lensa gabungan yang terjadi
diharapkan mempunyai jarak titik api yang besar dari jarak titk api lensa mata. Lensa
yang digunakan adalah lensa cekung. Dengan menggunakan lensa cekung, bayangan
yang semula jatuh di depan retina akan terkoleksi menjadi jatuh tepat di retina.
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Dengan demikian benda akan terlihat jelas dan tidak kabur lagi seperti
sebelum memakai lensa mata tambahan.

Gambar.59. Rabun jauh
2. Rabun dekat (Hipermetropi)
Ciri-ciri mata rabun dekat adalah:
a. Titik dekatnya lebih jauh dari mata normal (jarak bacanya >25 cm);
b. Titik jauhnya tak berhingga
Orang yang mengalami rabun dekat tidak dapat melihat dengan jelas bendabenda pada jarak normal ( +_ 25 cm ). Orang itu hanya dapat melihat benda yang
jarak jauh karena lensa matanya tidak dapat menebal sebagai mana mestinya. Oleh
karena itu bayangan yang terbentuk berada dibelakang retina.
Mata rabun dekat dapat dibantu dengan memakai kacamata lensa cembung
(positif). Fungsi kacamata ini untuk membentuk bayangan dari benda yang letaknya
dekat agar sinar yang masuk pada mata dikumpulkan sehingga tepat jatuh pada retina.
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Akibatnya bayangan dari benda dapat maju kedepan jatuh tepat diretina,
sehingga penglihatan menjadi jelas.

Gambar.60. Rabun dekat
3. Mata Tua (presbiopi)
Ciri-ciri mata tua adalah:
a. Titik dekatnya lebih jauh dari mata normal;
b. Titik jauhnya lebih dekat dari mata normal;
c. Pada umunya diderita olah orang yang lanjut usia.
Orang yang menderita mata tua tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda
yang terlalu jauh dan benda pada jarak baca normal daya akomodasi mata tua sudah
lemah sehingga bayangan yang terbentuk berada didepan dan atau dibelakang retina.
Untuk membantu mata tua, dapat digunakan kaca mata lensa rangkap (lensa
cembung dan lensa cekung). Lensa cembung untuk melihat dekat terletak pada bagian
bawah, sedangkan lensa cekung untuk melihat jauh terletak pada bagian atas. Dengan
demiakian bayangan yang terbentuk tepat jatuh pada retina.
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4. Kamera
Mata manusia bisa melihat benda hanya saat ia melihat benda itu. Apabila ia
ingin melihat ulang benda tersebut, maka ia harus merekamnya. Alat untuk merekam
benda-benda dan peristiwa lainnya disebut kamera.
Bagian utama kamera adalah Lensa kamera, Film, dan diafragma beserta
pengaturan kecepatan pembukaan diafragmanya, yang berguna untuk mengatur
kekuatan cahaya yang masuk ke kamera. Benda yang akan direkam di tempatkan di
depan kamera. Lensa cembung yang ada di depan kamera akan membentuk bayangan
nyata di tempat film dipasang. Agar bayangan yang terbentuk tepat jatuh di film,
kedudukan lensa dapat diatur mendekati atau menjauhi terhadap film.
Pada film terdapat lapisan zat kimia yang peka terhadap cahaya. Cahaya yang
mengenai bagian film tersebut menyebabkan terjadinya proses perubahan lapisan
pada film sesuai dengan cahaya yang datang. Hal itu berarti sesuai dengan bentuk
bayangan yang ada. Oleh karena bentuk bayangan itu sesuai dengan bentuk
bendanya, maka apa yang terbentuk pada lapisan film juga sesuai dengan bendanya.
Setelah melalui proses pencucian, maka kita akan mendapatkan rekaman bayangan
yang terbentuk.
Prinsip kerja kamera dan mata adalah sama. Keduanya menggunakan lensa
positif untuk membuat bayangan nyata. Pada mata bayangan nyata di tangkap oleh
retina, sedangkan pada kamera bayangan nyata ditangkap oleh film. Pada kamera dan
mata terdapat perbedaan, yaitu bayangan yang terbentuk. Meskipun bayangan yang
jatuh di retina terbalik, tetapi karena kerja otak, kita langsung dapat melihat benda
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seperti apa adanya tanpa terbalik. Oleh karena yang tercetak di film sesuai dengan
bayangannya, maka yang tercetak juga masih dalam keadaan terbalik. Jadi, sifat
bayangan da kamera adalah nyata, diperkecil, dan terbalik.

Gambar. 61. Kamera

5. Lup
Lup adalah alat optik sederhana yang terbuat dari sebuah lensa cembung atau
lensa positif. Lensa cembung ini digunakan untuk melihat atau mengamati bendabenda yang kecil hingga tampak lebih jelas, atau lensa cembung ini digunakan untuk
memperbesar bayangan.

Lup biasa digunakan oleh tukang arloji untuk melihat

onderil-onderdil yang sangat kecil.

6. Mikroskop
Alat yang digunakan untuk melihat atau mengamati benda-benda yang sangat
kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata menusia seperti bakteri dan basil disebut
mikroskop. Mokroskop terdiri dari dua buah lensa cembung. Lensa cembung kesatu
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disebut lensa objektif. Lensa ini diletakkan didekat benda. Lensa cembung kedua
disebut juga lensa okuler, yang ditempatkan di dekat mata.
Apabila seberkas cahaya dari sebuah benda (A) masuk pada lensa objektif,
cahaya itu akan dibiaskan sehingga terbentuk bayangan nyata (A’). Setelah itu, lensa
okuler, bayangan A’ di biaskan kembali sehingga terbentuk bayangan maya, terbalik,
dan diperbesar, A”. Bayangan inilah yang dilihat oleh mata pengamat.

Gambar.62. Susunan mikroskop
Mikroskop telah digunakan dalam penelitian medis untuk mempelajari sel-sel
darah dan jaringan-jaringan tubuh. Akan tetapi, sekarang mikroskop juga digunakan
oleh para ahli bedah untuk melakukan bedah mikro, yaitu memperbaiki kerusakan
bagian tubuh yang lebih kecil dan menggantikan dengan yang lebih baik. Peralatan
yang digunakannya juga kecil sehingga ahli bedah harus menggunakan mikroskop.

7. Teropong
Teleskop disebut juga teropong. Teleskop adalah alat yang digunakan untuk
melihat atau mengamati benda-benda yang jauh agar terlihat lebih jelas, dan tegas.
Teleskop atau teropong terdiri dari dua buah lensa cembung. Pada teleskop,
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lensa cembung kesatu berfungsi sebagai lensa objektif, sedangkan lensa cembung
kedua berfungsi sebagai lensa okulernya.
Prinsip kerja teleskop sama dengan mikroskop. Perbedaan antara keduanya
hanya terletak pada ukuran lensa objektif dan lensa okulernya. Pada mikroskop, jarak
fokus lensa objektif lebih kecil dari pada jarak fokus lensa okuler, tetapi pada
teleskop sebaliknya. Dengan demikian fungsi dari kedua alat optik tersebut juga
berbeda. Ada beberapa jenis teleskop atau teropong, yang masing-masing mempunyai
fungsi yang berbeda, di antaranya teropong astronomi (bintang), berguna untuk
mengamati benda-benda angkasa, seperti bintang-bintang, dan planet-planet.
teropong bumi, di manfaatkan untuk melihat menda-benda yang jauh letaknya, dan
teropong prisma juga digunakan untuk mengamati benda yang jauh. Teropong prisma
dapat juga di katakan teropong bumi.

VII. Rancangan Pembelajaran:

Tabel 27. Rancangan pembelajaran pada materi pokok alat-alat optik

No
1.

2.

Indikator
Menjelaskan fungsi
mata sebagai alat
optik
Menggambarkan
pembentukan
bayangan benda pada
retina

Pengalaman Belajar Siswa
1. Mendeskripsikan
fungsi mata sebagai
alat optik
2. Menyelidiki ciri-ciri
kamera.
3. Mencari informasi
tentang fungsi lup
dalam kehidupan
sehari-hari.

Kerja Ilmiah yang terintegrasikan
1. Merumuskan
tujuan
penelitian.
2. Menetapkan variabel
(peubah).
3. Menetapkan instrumen yang
sesuai dengan tujuan.
4. Menetapkan langkah kerja.
5. Menetapkan cara memperolah
data.
6. Menyiapkan instrumen yang
sesuai.
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Lanjutan tabel 27. Rancangan pembelajaran pada materi pokok Alat-alat Optik

No
3.

4.

5.
6.

Indikator
Menjelaskan
beberapa cacat mata
dan penggunaan kaca
mata
Menyelidiki ciri-ciri
kamera sebagai alat
optik
Menjelaskan konsep
lup sebagai lat optik
Menjelaskan cara
kerja beberapa
produk teknologi
yang relavan, seperti
mikroskop, berbagai
jenis teropong,
periskop.

Pengalaman Belajar Siswa
4. Mencari infromasi
tentang fungsi
teropong dan
kegunaannya dalam
kehidupan sehari-hari.
5. Membuat karangan
tentang kamera.
6. Membuat ringkasan
pada materi pokok
alat-alat optik
sebelum materi pokok
tersebut dipelajari

Kerja Ilmiah yang terintegrasikan
7. Menggunakan alat ukur
secara teliti.
8. Mengolah data.
9. Menyimpulkan
10. Mengembangkan
keingintahuan.
11. Berpendapat secara ilmiah
dan kritis.
12. Bekerja sama dalam
kelompok.
13. Jujur terhadap temuan atau
fakta.
14. Tekun.

VIII. Media dan Sumber Pembelajaran
a. Media :Lup, kamera, mikroskop, kaca mata, koran, air,
Isolatip, kertas karton.
b. Sumber : (Buku yang dipakai)

IX. Evaluasi

:

1. Tes formatif. :Untuk pokok bahasan cahaya, siswa akan diukur kemampuannya
dengan tes formatif sebanyak 1 kali. Perhitungan skor untuk nilai final diberi bobot
30 % dari hasil yang diperoleh siswa.
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2. Tugas. Untuk pokok bahasan cahaya, siswa akan diukur kemampuannya dengan
diberi PR sebanyak 2 kali dan portofolio 2 kali. . Perhitungan skor Pr 10 dapat dilihat
pada tabel 9 dan perhitungan skor portofolio dapat dilihat pada tabel 11.

3. Praktikum. Untuk pokok bahasan cahaya, siswa akan diukur kemampuannya
dengan praktikum sebanyak 1 kali dan membuat alat peraga 1 kali. Perhitungan skor
praktikum dapat dilihat pada tabel 9 dan perhitungan skor alat peraga dapat dilihat
pada tabel 12.
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b. Lembar Kerja Siswa
Mata Pelajaran

: Fisika

Satuan Pendidikan

: Sekolah Lanjutan Tinggkat Pertama (SLTP)

Kelas

: II

Semester

:2

Alokasi Waktu

: 12 jp

I. Standar Kompetensi
Mendeskripsikan mata sebagai alat optik
II. Indikator Dasar
1. Menjelaskan fungsi mata sebagai alat optik
2. Menggambarkan pembentukan bayangan benda pada retina
3. Menjelaskan beberapa cacat mata dan penggunaan kaca mata
4. Menyelidiki ciri-ciri kamera sebagai alat optik
5. Menjelaskan konsep lup sebagai alat optik
6. Menjelaskan cara kerja beberapa produk teknologi yang
relevan, seperti mikroskop, berbagai jenis teropong, dan periskop

III. Materi Pokok : Alat Optik

IV. Petunjuk
Dalam mempelajari materi Pokok Alat Optik ini, siswa diminta untuk
melakukan banyak kegiatan, antara lain; membaca atau mempelajari sendiri
uraian materi, menjawab pertanyaan dalam LKS, menyatakan suatu pengertian,
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mengajukan pertanyaan, dan melakukan percobaan dengan mengikuti langkahlangkah yang ada di dalam KLS. Indikator hasil belajar ini dapat tercapai dengan
baik tergantung pada kesungguhanmu dalam melakukan kegiatan. Oleh karena itu
lakukkan kegiatan ini dengan baik. Apabila kamu mengalami kesulitan segeralah
tanyakan pada guru dan jangan ragu-ragu dalam menjawab pertanya. Jangan lupa
sebelum kamu melakukan kegiatan bacalah kegiatannya terlebih dahulu.

V. Kegiatan Belajar

I. Mata
* Bagian-bagian mata dan fungsinya
Kegiatan 1.1. Menjelaskan bagian-bagian Mata dan fungsinya

Tujuan

: Siswa dapat menjelaskan tentang bagian-bagian mata, dan
fungsi mata.

Masalah:
Kita dapat melihat sesuatu karena ada cahaya yang sampai ke mata kita
Analisis:
Sebutkan bagian-bagian dari mata dan fungsi bagian-bagian dari mata.
Jawablah beberapa pertanyaan berikut :
Untuk lebih memahami konsep tentang fungsi mata sebagai alat optik, dan
bagian-bagian dari mata, bacalah dalam buku belajar aktif fisika untuk SLTP
kelas 2 karangan D. Suryana, halaman, 97-98, Sains fisika SMP untuk kelas VII
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semester 2 karangan Marthen Kanginan, halaman 83-85 tentang Alat optik.
Setelah anda membacanya jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini !
1. Lihatlah gambar penampang mata dan bagian-bagiannya.

Gambar 63. Bagian-bagian penampang mata
2. Sebutkan bagian-bagian gambar penampang mata yang sudah diberi nomor
Jawab :.........(1. kornea, 2 cairan (Aqueous humor), 3 lensa, 4 pupil, 5,
iris, 6 otot seliar, 7 retina, 8 saraf optik ).
3. Sebutkan Fungsi setiap bagian dari mata
Jawab:.........( 1. korena berfungsi : untuk mmenerima cahaya dan
meneruskan cahaya serta melindungi lensa mata dari bulu-bulu, 2. cairan
berfungsi: untuk membiaskan cahaya yang masuk ke mata kita, 3. lensa berfungsi:
untuk membentuk bayangan benda atau mengatur pembiasan yang yang di
sebabkan oleh cairan didepan mata, 4. pupil berfungsi: untuk mengatur intensitas
cahaya yang masuk ke mata, 5. iris berfungsi: untuk memberi warna pada mata,
6. otot seliar berfungsi: untuk ..., 7 retina berfungsi untuk menangkap bayangan
yang dibentuk oleh lensa mata, 8. saraf optikberfungsi: untuk ...).
5. Daya akomodasi mata merupakan kemampuan mata untuk menipis atau
menebal sesuai dengan jarak benda yang di lihat. Agar benda dapat dilihat dengan
jelas oleh mata, benda itu harus di letakkan pada daerah penglihatan mata atau
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antara titik dekat dan titik jauh dari mata. Apakah yang di maksudkan dengan titik
dekat dan titik jauh dari mata ? jelaskan !
Jawab :............( titik dekat dari mata adalah titik terdekat yang masih
dapat dilihat

oleh mata yang berakomodasi sekuat-kuatnya, artinya mata

berakomodasi sekuat-kuatnya apabila melihat benda dekat, karena lensa mata
dalam keadaan menebal. Titik jauh dari mata adalah titik terjauh yang masih
dapat dilihat oleh mata yang tidak berakomodasi, artinya bahwa; mata tidak
berakomodasi sekuat-kuatnya apabila melihat benda jauh, karena lensa mata
dalam keadaan menipis ).

2. Ketidaksempurna pada mata
* Beberapa ketidaksempurnaan pada mata dan bagaimana cara
menaggulanginya.
Kegiatan 2. Menjelaskan ketidaksempurnaan pada mata dan bagaimana
cara menanggulanginya.

Tujuan : Siswa dapat menjelaskan ketidak sempurnaan pada mata,
dan bagaimana cara mengatasinya.
Masalah :
Dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang menggunakan kaca mata
karena mereka tidak bisa melihat benda yang berjarak jauh, ada orang yang
menggunakan kaca mata karena mereka tidak bisa melihat benda yang berjarak
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dekat, dan ada lansia yang mengunakan kaca mata karena mereka tidak bisa
melihat benda di sekitar mereka dengan jelas.
Analisis
1. Mengapa orang tersebut tidak bisa melihat benda yang berjarak jauh ?
2. Mengapa orang tersebut yang tidak bisa melihat benda yang berjarak dekat ?
3. Lensa apa yang digunakan untuk mengatasi mata rabun jauh ?
4. Lensa apa yang digunakan untuk mengatasi mata rabun dekat ?

Jawablah beberapa pertanyaan berikut :
Kegiatan 1
Untuk lebih memahami konsep tentang, ketidaksempurnaan pada mata dan
bagaimana cara menaggulanginya, bacalah dalam buku belajar aktif fisika untuk
SLTP kelas 2 karangan D. Suryana, halaman, 99-101, Sains fisika SMP untuk
kelas VII semester 2 karangan Marthen Kanginan, halaman 86-92 tentang ketidak
sempurnaan pada mata dan bagaimana cara menanggulanginya. Setelah anda
membacanya jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini !
1. Amatilah dengan sungguh-sungguh skema mata miopi berikut ini ! Belakang’

Depan

Belakang

Gambar 64. Skema mata miopi
2. Sinar yang datang sejajar, menunjukkan bahwa benda letaknya..............( jauh )
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3. Pada keadaan gambar 2 diatas dimanakah letak bayangan benda di depan retina
atau di belakang retina ?
Jawab :.......( di depan retina )
4. Berdasarkan jawabanmu pada soal no 3, apakah bayangan benda tersebut dapat
terlihat dengan jelas atau tidak ?
Jawab:......( tidak )
5. Jika demikian, mata orang tersebut dapat dikatakan normal atau tidak ?
Jawab:.......( tidak )
6. Orang yang mengalami ketidaknormalan seperti itu disebut ?
Jawab:.......( rabun jauh )
7. a. Ke arah kanan atau ke arah kirikah bayangan tersebut harus bergeser agar
benda dapat terlihat dengan jelas ?
Jawab:........ ( kanan )
b. Supaya dapat terjadi seperti pada a, sinar datangnya harus lebih menyebar
atau mengumpulkan ?
Jawab.........(menyebarkan cahaya )
c. Agar dapat terjadi seperti pada b, lensa cembung atau cekungkah yang harus
digunakan ?
Jawab:.........( cekung )

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

144

8. Kalau demikian gambarkan mata, lensa kaca yang diperlukan dan jalannya
sinar ! Gambar !
Lensa cekunga

Penglihatan terkoreksi

Jatuh diretina

Gambar 65. Mata miopi dengan menggunakan lensa cekung

Kegiatan 2
1. Amatilah dengan sungguh-sungguh skema mata Hipermetropi berikut ini !

Belakang

Depan

Gambar 66. Skema mata Hipermetropi
2. Sinar yang datang menuju mata bersifat divergen, hal ini menunjukkan bahwa
benda letaknya.........(dekat)
3. Pada keadaan gambar 3 diatas dimanakah letak bayangan benda di depan retina
atau di belakang retina ?
Jawab :........(di belakang retina )
4. Berdasarkan jawabanmu pada soal no 3, apakah bayangan benda tersebut dapat
terlihat dengan jelas atau tidak ?
Jawab :....................( tidak )
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5. Jika demikian, mata orang tersebut dapat dikatakan normal atau tidak ?
Jawab .......( tidak )
6. Orang yang mengalami ketidaknormalan seperti itu disebut ?
Jawab :.......( rabun dekat )
7. a. Ke arah kanan atau ke arah kirikah bayangan tersebut harus bergeser agar
benda dapat terlihat dengan jelas ?
Jawab :........( kiri )
b. Supaya dapat terjadi seperti pada a, sinar datangnya harus lebih menyebar
atau mengumpulkan ?
Jawab :..........( mengumpulkan )
c. Agar dapat terjadi seperti pada b, lensa cembung atau cekungkah yang harus
digunakan ?
Jawab :...... (cembung )
8. Kalau demikian gambarkan mata, lensa kaca yang diperlukan dan jalannya
sinar !
Gambar

Lensa cembung

Jatuhnya bayangan
Penglihatan terkoreksi

Gambar 67. Mata miopi dengan menggunakan lensa cembung
Berdasarkan hasil pengamatanmu tuliskan kesimpulanmu !
Kesimpulan...........( Apabila jarak titik api lensa mata terlalu pendek, maka
bayangan terbentuk jatuh di muka retina. Akibatnya adalah penglihatan menjadi
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kabur untuk benda yang jaraknya jauh. Orang tersebut dikatakan sebagai orang
rabun jauh atai miopi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan alat bantu
lensa cekung. Dengan menngunakan lensa cekung bayangan yang tadinya jatuh
di depan retina akan terkoreksi menjadi jatuh tepat di retina., dan orang yang
mengalami rabun dekat, lensa matanya mempunyai jarak titik api yang terlalu
panjang, sehingga bayangan dari benda yang semestinya jatuh di retina akan
terbentuk di balakang retina. Akibatnya adalah penglihatan untuk benda yang
jarak dekat menjadi kabur. Keadaan seperti itu dinamakan rabun dekat atau
hipermetropi. Untuk mengatasi masalah itu diperlukan lensa mata dan lensa
cembung, akibatnya bayangan dari benda dapat maju ke depan jatuh tepat di
retina, sehingga penglihatannya menjadi jelas.

3. Kamera
* Bagia-bagian kamera dan fungsinya

Kegiatan 3. Menjelaskan bagian-bagian Kamera dan fungsinya
Tujuan : siswa dapat menjelaskan bagian-bagian kamera, dan fungsi bagaianbagian dari kamera
Masalah :
Mata manusia bisa melihat benda hanya pada saat ia melihat benda itu.
Apabila ia ingin meliht ulang gambar benda tersebut, ia harus merekamnya.
Analisis
1. Alat apa yang digunakan untuk merekam kembali apa yang sudah dilihat ?
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2. Bagaimana prinsip kerja kerja dari kamera ?

Jawablah beberapa pertanyaan berikut :
Untuk lebih memahami konsep tentang, kamera dan bagian-bagian dari
kamera, bacalah dalam buku belajar aktif fisika untuk SLTP kelas 2 karangan D.
Suryana, halaman, 101, Sains fisika SMP untuk kelas VII semester 2 karangan
Marthen Kanginan, halaman 94-97, Buku teks generasi baru fisika SLTP kelas 2
semester 2 karangan Edi Santosa, halaman 77 tentang kamera dan bagian-bagian
dari kamera. Setelah anda membacanya jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah
ini !

1. Supaya kamu dapat melihat kembali peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi apa
yang akan kamu lakukan dan alat apa yang dibutuhkan ?
Jawab:...........( yang dilakukan dengan cara merekam, alat yang dibutuhkan
adalah kamera )
2. Perhatikanlah gambar bagian-bagian kamera yang terdapat di bawah ini !

Gambar 68. Kamera
3. Dengan membaca bagian-bagian kemera diatas, tulislah fungsi bagian-bagian
kamera dan lengkapilah pada kolom di bawah ini !
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Table 28. Bagian kamera dan fungsinya
No

Nama bagian kamera

Fungsi

1

Tombol

2

Film

Untuk meghasilkan negatif

3

Lubang lensa

Masuknya berkas-berkas sinar kemudian melalui
susuann lensa positif

4

Lensa

Untuk membentuk bayangan

5

Bayangan

Bayangan pada film diproses atau dicetak
mengasilkan foto

6

Diafragma

Mengatur kekuatan cahaya yang masuk ke
kamera

4. Bagaimana Prinsip kerja kamera ?
Jawab:........( 1. banyak sedikitnya cahaya yang masuk diatur oleh
difragma, 2. dari diafragma cahaya menuju ke lensa cembung, 3. dari lensa
cembung cahaya dibiaskan ke film sehingga terbentuk bayangan nayta, terbalik,
dan diperkecil, 4 bayangan pada film diproses atau dicetak menghasilkan foto ).
5.Jelaskan bayangan yang terbentuk pada mata dan kamera
Jawab........( bayangan yang jatuh di retina terbalik, tetapi karena
kerja otak, kita langsung dapat melihat benda seperti apa adanya tanpa terbalik,
oleh karena tercetak di film sesuai dengan baynagannya, maka yang tercetak juga
masi dalam keadaan terbalik ).
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4. Lup

Kegiatan

4. Percobaan untuk menyelidiki fungsi lup dalam kehidupan

sehari-hari
Tujuan

: Siswa dapat menyimpulkan fungsi lup dalam ke
hidupan sehari-hari.

Alat-alat

: Lup, koran, kertas karton, isolatip, air, gunting

Masalah :
Lup biasa digunakan oleh tukang arloji untuk melihat onderdil-onderdil
jam yang sangat kecil.
Analisis :
Sebutkan kegunaan lup dalam kehidupan sehari-hari
Jawablah beberapa pertanyaan berikut :
Percobaan 1. Menggunakan, Air bening secukupnya, kertas karton, selotip bening,
pelubang kertas, dan pipet
Langkah-langkah :
1. Lubangi karton pada bagian tengahnya (diameter 1 cm ).
2. Tempelkan selotip bening pada karton tepat bagian yang lubang.
3. Isi pipet dengan air jernih dan teteskan pada bagian lubang yang tertutup
selotip.
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4. Letakkan karton yang telah ditetesi air secara mendatar diatas tulisan yang
relatif kecil. Perhatikan tulisan dari tetesan air. Lihat gambar 69.

Karton

Selotip

Setetes air
Lubang
Gambar 69. lup sederhana
5. Dari percobaan diatas, perhatikan tulisan dari atas tetesan air. Apakah
tulisan terlihat lebih besar ?
Jawab;…( ya )
6. INFORMASI : Lensa air yang di pakai dalam percobaan 1, disebut lup
yang fungsinya sebagai kaca pembesar.

Percobaan 2. Menggunakan, Lup, dan koran
Langkah-langkah :
1. Ambilah koran yang sudah disediakan.
2. Letakkan lup pada tulisan koran yang relatif kecil.
3. Perhatikan tulisan yang terlihat pada lup. Apakah tulisan terlihat lebih besar ?
Jawab……( ya )
4. Agar kamu lebih yakin, carilah tulisan lain pada buku bacaan atau buku tulismu
dan lakukan kembali langkah 1-3.
5. Berdasarkan hasil percobaan diatas tuliskan kesimpulanmu !
Kesimpulan:......( lup dapat digunakan untuk melihat benda-benda yang relatif
sangat kecil agar terlihat lebih jelas ).
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5. Mikroskop
* Bagian-bagian dari mikroskop dan fungsinya
Kegiatan 5. Menjelaskan bagian-bagian dari mikroskop dan fungsinya
Tujuan : siswa dapat menjelaskan bagian-bagian dari kamera dan
fungsi bagian-bagian dari kamera
Masalah :
Dalam kehidupan sahari-hari dokter menggunakan mikroskop untuk
melihat benda-benda yang sangat kecil dan tidak mungkin dilihat dengan mata
telanjang.
Analisis
1. Jelaskan bagian-bagian dari mikroskop dan fungsi dari bagian-bagian
mikroskop
2. Jelaskan prinsip kerja mikroskop

Jawablah beberapa pertanyaan berikut :
Untuk lebih memahami fungsi mikroskop, bacalah uraian dalam buku
Belajar Aktif Fisika untuk SLTP kelas 2 karangan; D.suryana, halaman 102, Teori
dan aplikasi fisika untuk SLTP kelas 2 karangan; Budi Prasodjo, halaman 156158, Sains Fisika SMP untuk kelas VII semester 2 karangan Marthen Kanginan,
halaman 98-101 tentang mikroskop. Setelah anda membacanya jawablah
pertanyaan-pertanyaan di bawah ini !
1. Mata kita tidak bisa melihat langsung dengan jelas benda-benda yang sangat
kecil. Untuk melihat benda-benda yang sangat kecil menggunakan alat bantu.
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Masih ingatkah kamu tentang nama alat bantu tersebut ? Alat bantu apa yang
dibutuhkan ?
Jawab;… ( masih, alat bantu mikroskop )
2. Perhatikanlah gambar bagian-bagian mikroskop yang terdapat di bawah ini !

Gambar 70. Mikroskop
3. Dengan membaca bagian-bagian mikroskop diatas, tulislah fungsi bagianbagian mikroskop dan lengkapilah pada kolom di bawah ini !
Table 29.Mikroskop dan fungsinya
No

Nama bagian mikroskop

1

Lensa okuler

Fungsi
Mengubah bayangan dari lensa obyektif menjadi
bayangan maya yang diperbesar sehingga benda kecil
tadi nampak jauh lebih besar dan jauh lebih jelas.

2

Lensa obyektif

3

Cermin

Membentuk bayangan sejati, terbalik, dan diperbesar

4. Bagimana prinsip kerja mikroskop ?
Jawab:......................( lensa obyektif ( lensa yang dekat benda yang diamati )
membentuk bayangan sejati, terbalik, dan diperbesar, 2. lensa okuler ( lensa
yang dekat dengan mata) mengubah bayangan dari lensa obyektif menjadi
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bayangan maya yang diperbesar sehingga benda kecil tadi nampak jauh lebih
besar dan jauh lebih jelas ).

6. Teleskop
* Bagian-bagian teleskop dan fungsinya
Kegiatan 6. Menjelaskan bagian-bagian teleskop dan fungsinya
Tujuan : Siswa dapat menjelaskan bagian-bagian dari kamera, dan
fungsi bagian-bagian dari kamera.
Masalah :
Teleskop adalah alat yang digunakan untuk melihat atau mengamati
benda-benda yang jauh agar terlihat lebih tegas dan jelas.
Analisis :
1. Jelaskan bagian-bagian teleskop, dan fungsi bagian-bagian dari teleskop
2. Jelaskan prinsip kerja teleskop ?

Jawablah beberapa pertanyaan berikut :
Untuk lebih memahami fungsi teleskop, bacalah uraian dalam buku
Belajar Aktif Fisika untuk SLTP kelas 2 karangan D.suryana, halaman 102-104,
Teori dan aplikasi fisika untuk SLTP kelas 2 karangan; Budi Prasodjo, halaman
158-163, Sains Fisika SMP untuk kelas VII semester 2 karangan Marthen
Kanginan, halaman 101-106 tentang teleskop. Setelah anda membacanya
jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini !
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1. Mata kita tidak bisa melihat langsung dengan jelas benda-benda yang letaknya
sangat jauh. Apabila kamu ingin melihat benda-benda yang letaknya sangat jauh
sehingga kelihatan lebih dekat dan jelas. Alat bantu apa yang dibutuhkan ?
Jawab;……………………( alat bantu teropong )
2. Perhatikanlah gambar bagian-bagian teleskop yang terdapat di bawah ini !

Gambar 71. Teleskop
3. Dengan membaca bagian-bagian teleskop diatas, tulislah fungsi bagian-bagian
teleskop dan lengkapilah pada kolom di bawah ini !
Table 30. Bagian-bagian Telesk3op dan fungsinya

No

Nama bagian teleskop

Fungsi

1

Lensa cembung kesatu

Lensa obyektif

2

Lensa cembung kedua

Lens a okulernya

4. Bagimana prinsip kerja teleskop ?
Jawab:...................................( lensa obyektif ( lensa yang dekat
benda yang diamati ) membentuk bayangan sejati, terbalik, dan diperbesar, 2.
lensa okuler ( lensa yang dekat dengan mata) mengubah bayangan dari lensa
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obyektif menjadi bayangan maya yang diperbesar sehingga benda kecil tadi
nampak jauh lebih besar dan jauh lebih jelas ).

Tugas 1. Membuat karangan tentang kamera minimal 3 halaman.
Tugas 2. Membuat karangan tentang Mikroskop minimal 3 halaman.
Keterangan :
Penggunaan LKS untuk materi pokok cahaya dan alat-alat optik ini juga
dimaksudkan untuk memudahkan guru untuk mengetahui apakah siswa terlibat
secara aktif selama proses pembelajaran atau tidak, siswa yang aktif dalam proses
pembelajaran dapat dipastikan mengikuti setiap langkah-langkah percobaan
sehingga mampu menjawab soal-soal yang terdapat dalam LKS, mengerjakan
soal-soal latihan dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Bagi siswa yang
kurang aktif dapat dipastikan kurang memperhatikan kegiatan misalnya kegiatan
demonstrasi sehingga soal-soal yang ada tidak bisa dijawab dan banyak yang
dikosongi. LKS yang dapat digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa
yaitu: dengan melihat proses yang telah dilakukan siswa diantaranya melalui
banyaknya soal yang telah dikerjakan dengan benar, mencatat data-data hasil
percobaaan serta siswa mampu menarik kesimpulan dengan kalimat sendiri. Oleh
karena itu dangan LKS ini siswa dapat membangun sendiri kompetensi yang ingin
di bangun.
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BAB IV
ANALISIS KARAKTERISTIK DAN PREDIKSI KESULITAN
SERTA CARA MENGATASINYA
Lembar Kerja Siswa (LKS) ini dirancang untuk memacu siswa terlibat
secara aktif dalam menemukan dan merumuskan konsep, prinsip, dan hukum
sebagai suatu kesimpulan dari suatu uraian, pembahasan, kesimpulan dari data
praktikum/demonstrasi. Siswa dipacu untuk membaca sendiri uraian, mengerjakan
latihan, melakukan percobaan, mencatat data, menganalisis data, menyimpulkan
data, membuat alat, membuat artikel, mencari informasi penting melalui buku
yang ada di perpustakaan atau media lainnya.
Rancangan ini terdiri dari dua pokok bahasan, yaitu 1) Cahaya, 2) alat-alat
Optik. Dalam rancangan ini kemungkinan ada kendala, misalnya siswa mengalami
kesulitan menjawab pertanyaan dalam LKS dan ketersediaan alat di laboratorium.
Kesulitan dalam menjawab pertanyaan, guru dapat membantu siswa dengan
memberikan pertanyaan-pertanyaan arahan agar sampai pada konsep yang
diinginkan. Kesulitan dalam hal alat, guru dapat mengatasinya dengan cara
demonstrasi atau menyediakan data percobaan yang telah dilakukan.
Analisis ini terdiri

dari dua bagian, yaitu analisis hasil uji coba dan

analisis LKS selanjutnya. Analisis hasil uji coba hanya pada materi alat-alat optik
pada kegiatan 1, 2, dan 4.

156
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A. UJI COBA DAN ANALISIS

Uji coba dilaksanakan di SLTP Santo Yosep Pengudi Luhur Boro, kelas II
semester 2 pada tanggal 20 april, tanggal 03 mei, dan tanggal 04 mei 2006 jam
07.00-08.20 WIB. Tujuan uji coba adalah untuk menghasilkan salah satu model
pembelajaran yang mendukung pelaksanaan KBK yaitu pembelajaran yang
mengaktifkan siswa yang terdiri dari silabus,dan LKS khususnya materi pokok
Ala-alat Optik pada sup pokok bahasan mata dan lup.
Dalam uji coba LKS ini, ada beberapa peristiwa yang dilakukan olah siswa
dan guru serta beberapa pertanyaan yang diajukan siswa kepada guru yang dapat
dilihat dalam tabel dibawah ini.

Pertemuan I
Hari

: Kamis

Tanggal

: 20 April

Materi pokok

: Alat-alat Optik

Sup materi pokok : Mata
Alokasi waktu

: 2 JP

Jenis kegiatan

: Diskusi dan mengerjakan LKS
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Tabel 31. Pertemuan I
No
1.
2.

Peristiwa yang terjadi
Siswa bertanya tentang nomor yang ditunjukkan pada gambar mata
pada kegiatan 1 kurang jelas
Siswa bertanya tentang perbedaan banyaknya bagian-bagian mata

Jumlah siswa
6 orang
4 orang

yang ditulis dalam buku dan LKS.
3.

Siswa bertanya tentang jalannya cahaya yang masuk mata.

1 orang

4.
5.

Siswa bertanya tentang fungsi iris
Siswa bertanya tentang daya akomodasi mata

1 orang
1 orang

6.

Siswa bertanya tentang mengapa pada bangun tidur mata cenderung

2 orang

mera h?
7.

Siswa bertanya tentang perbedaan cacat mata miopi, hipermetropi, dan

1 orang

presbiop.

Pembahasan
Uji coba dilaksanakan di SLTP “Santo Yosep “ Pengudi Luhur Boro, kelas
II semester 2 pada tanggal 20 april 2006, jam; 07:00-08:20, dengan jumlah siswa
36 orang. Materi pokok yang digunakan untuk uji coba LKS ini adalah alat-alat
optik dengan sup materi pokok mata dan lup. Sup materi pokok yang digunakan
untuk pembelajaran pada pertemuan pertama itu adalah mata. Sebelum
pembelajaran dimulai guru meminta siswa untuk bergabung dengan masingmasing teman kelompok diskusi

yang sebelumnya sudah dibagi menjadi 7

kelompok diskusi olah guru. Setelah siswa bergabung dengan teman kelompok
diskusinya masing-masing siswa disuruh untuk mengerjakan LKS yang sudah
dibagikan olah guru dan guru hanya sebagai fasilitator.
Dalam diskusi tersebut ada beberapa peristiwa atau kejadian yang terjadi
antara lain; ada siswa yang bertanya, ada siswa yang menjelaskan kepada teman
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kelompoknya apabila teman kelompoknya bertanya, ada siswa yang memberikan
usulan kepada temannya, ada siswa yang mengajarkan temannya, ada siswa yang
menyarankan kepada teman kelompoknya dengan melihat pada buku yang ada.
Dalam diskusi tersebut ada beberapa siswa yang bertanya antara lain;
1. Siswa menanyakan tentang; nomor yang ditunjukkan pada gambar mata
pada kegiatan 1 kurang jelas, yang dilakukan guru adalah guru
menegaskan kembali pertanyaan siswa yang bertanya, dengan cara guru
menggambar ulang gambar mata di papan tulis dengan memberi nomor
yang lebih jelas lagi.
2. Siswa menanyakan tentang; ada perbedaan banyaknya bagian-bagian mata
yang ditulis dalam buku dan LKS,

yang dilakukan guru adalah guru

menegaskan kembali pertanyaan siswa yang bertanya, kemudian guru
menyaran kepada siswa bahwa bagian-bagian mata yang belum terdapat di
dalam LKS dapat di lihat di buku-buku lain yang siswa punya dan siswa
boleh meminjam buku teman kelompoknya untuk saling melengkapi.
3. Siswa menanyakan tentang; jalanya cahaya yang masuk ke mata, yang
dilakukan guru adalah guru menegaskan kembali pertanyaan siswa yang
bertanya, kemudian pertanyaan siswa dilemparkan ke teman kelompok
diskusinya. Ada

2 siswa di dalam kelompok diskusi yang mencoba

menjawab pertanyaan teman kelompoknya sesuai dengan pemahamannya.
Siswa yang pertama menjawab bahwa; jalannya cahaya yang masuk
kemata sehingga kita dapat melihat benda adalah; dimana ada cahaya dari
sumber cahaya mengenai benda, dari benda cahaya di pantulkan mengenai
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mata sehingga kita dapat melihat. Siswa kedua menjawab bahwa; ada
cahaya dari sumber cahaya mengenai benda, kemudian cahaya masuk
kemata melalui pupil, diteruskan ke lensa, setelah ke lensa, kemudian
menghasilkan bayangan terbalik setelah itu ditransfer ke otak sehingga
bayangan terlihat tidak terbalik. Jawaban ini di dapat siswa setelah
membaca kembali informasi dalam LKS. Guru menegaskan kembali
jawaban siswa yang menjawab pertanyan kepada siswa yang bertanya
dalam kelompok diskusi, setelah itu guru membawah pertanyaan siswa
dan jawaban dari siswa yang menjawab pertanyaan kedalam kelompok
diskusi

besar,

dan

akhirnya

siswa

mampu

menemukan

atau

menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dan menjawab sendiri semua
pertanyaan.
4. Siswa menanyakan tentang; fungsi iris, yang dilakukan guru adalah guru
menegaskan kembali pertanyaan siswa yang bertanya, kemudian
pertanyaan siswa dilemparkan ke teman kelompok diskusinya. Ada satu
siswa di dalam kelompok diskusi yang mencoba menjawab pertanyaan
teman kelompoknya sesuai dengan pemahamannya. Siswa yang menjawab
bahwa; fungsi iris adalah sebagai selaput pelangi yang memberi warna
pada mata. Contohnya ada bule yang matanya biru, sedangkan kita bola
matanya agak kecoklat-coklatan, kemudian guru menanyakan kembali
pada siswa bahwa; apakah masih ada jawaban lain selain jawaban teman
kelompokmu ? karena tidak ada dari siswa yang menjawab maka guru
menegaskan kembali jawaban siswa yang menjawab pertanyan kepada
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siswa yang bertanya dalam kelompok diskusi. Akhirnya siswa mampu
menemukan atau menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dan menjawab
sendiri semua pertanyaan.
5. Siswa menanyakan tentang; daya akomodasi; yang dilakukan guru adalah
guru menegaskan kembali pertanyaan siswa yang bertanya, kemudian
pertanyaan siswa dilemparkan ke teman kelompok diskusi kecil dan tidak
ada teman kelompok diskusi yang bisa menjawab kemudian guru
membawah pertanyaan siswa yang bertanya kedalam kelompk diskusi
besar dan tidak ada juga siswa yang bisa menjawab pertanyaan temannya,
karena tidak ada siswa yang bisa menjawab pertanyaan temannya maka
yang dilakukan guru adalah guru mengajak siswa ke lapangan terbuka
selama 5 menit, kemudian siswa diminta untuk membaca tulisan yang ada
di dalam LKS dengan cara mendekatkan dan menjauhkan tulisan dari
mata. Setelah itu siswa diajak kembali ke kelas. Guru bertanya kepada
siswa apa yang dirasakan siswa setelah melakukan kegiatan di lapangan.
Ada 2 siswa menjawab, siswa yang pertama menjawab bahwa; ketika
masuk keruangan kelas menjadi gelap. Ada beberapa siswa yang
menjawab bahwa; waktu dilapangan terbuka ketika tulisan dijauhkan dari
mata, mata agak sipit dan ketika tulisan di dekatkan ke mata, tulisan
terlihat agak jelas. Guru menanyakan kembali kepada siswa mengapa
peristiwa tersebut dapat terjadi ? Ada dua siswa yang mencoba menjawab
sesuai pamahamannya. Siswa yang pertama menjawab bahwa itu adalah
peristiwa akomodasi mata. Siswa yang kedua menjawab bahwa; ketika
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mata menyipit melihat tulisan yang jauh lensa mata menipis, dan ketika
mata melihat tulisan yang semakin didekatkan ke mata lensa mata
menebal. Setelah itu tidak ada siswa yang menjawab lagi, kemudian guru
menegaskan jawaban-jawaban dari siswa, dan

akhirnya siswa mampu

menemukan atau menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dan menjawab
sendiri semua pertanyaan.
6. Siswa menanyakan tentang; mengapa pada bangun tidur mata cenderung
merah ? yang dilakukan guru adalah guru menegaskan kembali pertanyaan
siswa yang bertanya, kemudian pertanyaan siswa dilemparkan ke teman
kelompok diskusinya. Ada tiga siswa di dalam kelompok diskusi yang
mencoba menjawab pertanyaan teman kelompoknya sesuai dengan
pemahamannya. Siswa yang pertama menjawab bahwa; karena mata baru
melakukan akomodasi. Siswa yang kedua menjawab bahwa; mata kita
cape karena seharian bekerja sehingga mata kita kelihatan merah saat
bengun tidur. Siswa yang ketiga menjawab bahwa; waktu tidur tidak ada
cahaya yang masuk ke mata sehingga waktu bangun tidur mata kita baru
melakukan akomodasi. Guru menegaskan kembali jawaban siswa yang
menjawab pertanyan kepada siswa yang bertanya dalam kelompok diskusi,
kemudian guru membawah pertanyaan siswa dan jawaban dari siswa yang
menjawab pertanyaan kedalam kelompok diskusi besar, dan

akhirnya

siswa mampu menemukan atau menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dan
menjawab sendiri semua pertanyaan.
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Siswa menanyakan tentang; perbedaan mata miopi, hipermetropi,
presbiop, dan yang dilakukan guru adalah guru menegaskan kembali
pertanyaan siswa yang bertanya, kemudian pertanyaan siswa dilemparkan
ke teman kelompok diskusi kecil. Ada satu siswa didalam kelompok
diskusi yang mencoba menjawab pertanyaan teman kelompoknya sesuai
dengan pemahamannya. Siswa yang menjawab bahwa; mata miopi itu
adalah rabun dekat, mata hipermetroipi itu adalah rabun jauh, dan mata
presbiop itu adalah mata tua. guru menegaskan kembali jawaban siswa
yang menjawab pertanyan kepada siswa yang bertanya dalam kelompok
diskusi. Akhirnya siswa mampu menemukan atau menyelesaikan
pertanyaan-pertanyaan dan menjawab sendiri semua pertanyaan.

Pertemuan II
Hari

: Rabu

Tanggal

: 3 Mei

Materi pokok

: Alat-alat Optik

Sup materi pokok : Mata
Alokasi waktu

: 1 JP

Jenis kegiatan

: Diskusi, mengerjakan LKS, dan
Menonton VCD tentang mata
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Tabel 32. Pertemuan II
No
1.

Peristiwa yang terjadi
Siswa bertanya tentang penyebab sakit mata

Jumlah siswa
1 orang

Pembahasan
Pada pertemuan kedua, guru meminta kepada siswa untuk melanjutkan
diskusi pada materi pokok Alat-alat Optik dengan sup materi pokok mata. Setelah
itu guru meminta siswa untuk berdiskusi atau sharing, tentang apa saja yang
sudah ditulis atau dijawab dalam LKSnya. Siswa diberi kesempatan untuk
bertanya atau melengkapi LKS pada teman satu kelompok atau teman kelompok
lain.
Dalam diskusi tersebut ada satu siswa yang bertanya. Pertanyaan siswa
yang bertanya tersebut antara lain: Apa

penyebab dari sakit mata ? yang

dilakukan guru adalah guru menegaskan kembali pertanyaan siswa yang bertanya,
kemudian pertanyaan siswa dilemparkan ke teman kelompok diskusinya. Ada tiga
siswa di dalam kelompok diskusi yang mencoba menjawab pertanyaan teman
kelompoknya sesuai dengan pemahamannya. Siswa yang pertama menjawab
bahwa; penyebab sakit mata karena; mata kecapean sebab seharian mata berfungsi
untuk melihat, Siswa yang kedua menjawab bahwa; penyebab sakit mata karena;
orang yang menderita sakit mata tersebut daya tahan tubuhnya sangat lemah
sehingga orang itu mudah terserang penyakit, Siswa yang ketiga menjawab
bahwa; penyebab sakit mata karena terjangkit virus. Guru menegaskan kembali
jawaban siswa yang menjawab pertanyan kepada siswa yang bertanya dalam
kelompok diskusi, kemudian guru membawah pertanyaan siswa dan jawaban dari
siswa yang menjawab pertanyaan kedalam kelompok diskusi besar, dan akhirnya
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siswa mampu menemukan atau menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dan
menjawab sendiri pertanyaan dari teman yang bertanya.
Setelah menyelesaikan LKS dengan sup materi pokok

mata dan

menjawab pertanyaan siswa yang bertanya, guru mengajak siswa ke perpustakaan
untuk untuk menonton VCD yang sudah di sediakan oleh sekolah. Guru meminta
siswa untuk menulis informasi apa saja yang belum mereka ketahui.

Pertemuan III
Hari

: Kamis

Tanggal

: 4 Mei

Materi pokok

: Alat-alat Optik

Sup materi pokok : Lup
Alokasi waktu

: 2 JP

Jenis kegiatan

: Diskusi, mengerjakan LKS,
dan melakukan beberapa percobaan
Tabel 33. Pertemuan III

No
1.
2.

Peristiwa yang terjadi
Siswa bertanya tentang fungsi lup dalam
kehidupan sehari-hari
Siswa bertanya tentang: Mengapa lup tidak
dapat membakar daun yang hijau ?

Jumlah siswa
1 orang
1 orang
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Pembahasan
Pada pertemuan ketiga, guru meminta kepada siswa untuk diskusi pada
materi pokok Alat-alat Optik dengan sup materi pokok Lup. Guru meminta
kepada siswa untuk mengerjakan LKS dengan sup materi pokok lup dalam
kelompok diskusi kecil. Dalam diskusi tersebut ada satu siswa yang bertanya.
Pertanyaan siswa yang bertanya tersebut antara lain: fungsi lup dalam kehidupan
sehari-hari, yang dilakukan guru adalah guru menegaskan kembali pertanyaan
siswa yang bertanya, kemudian pertanyaan siswa dilemparkan ke teman kelompok
diskusinya. Ada 3 siswa di dalam kelompok diskusi yang mencoba menjawab
pertanyaan teman kelompoknya sesuai dengan pemahamannya. Guru menegaskan
kembali jawaban siswa yang menjawab pertanyan kepada siswa yang bertanya
dalam kelompok diskusi, kemudian guru membawah pertanyaan siswa dan
jawaban dari siswa yang menjawab pertanyaan kedalam kelompok diskusi besar,
dan

akhirnya siswa mampu menemukan atau menyelesaikan pertanyaan-

pertanyaan dan menjawab sendiri pertanyaan dari teman yang bertanya.
Dalam mengerjakan LKS, guru meminta kepada para siswa untuk melihat
percobaan-percobaan apa saja yang harus dilakukan oleh siswa. Percobaanpercobaan tersebut harus dilakukan siswa sesuai dengan langkah-langkah yang
sudah ada dalam LKS tersebut, kemudian siswa melakukan percobaan sederhana
dalam kelompok kecil. Setelah melakukan percobaan, siswa mencoba-coba
kegiatan apa saja yang dapat dilakukan dengan lup (inisiatif siswa) Misalnya;
membakar kertas dengan cahaya matahari yang dikumpulkan oleh lup, melihat
tulisan yang sangat kecil, mencari perbedaan dua gambar yang rumit, melihat
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bagian jam tangan menggunakan lup. Dalam melakukan percobaan ada siswa
yang bertanya mengapa lup tidak dapat membakar daun yang hijau ? yang
dilakukan guru adalah guru menegaskan kembali pertanyaan siswa yang bertanya,
kemudian pertanyaan siswa dilemparkan ke teman kelompok percobaan. Ada satu
siswa di dalam kelompok percobaan yang mencoba menjawab pertanyaan teman
kelompoknya sesuai dengan pemahamannya bahwa lup tidak dapat membakar
daun yang hijau karena dalam daun yang hijau mengandung kadar air, sedangkan
daun yang kering teidak mengandung kadar air sehingga. Guru menegaskan
kembali jawaban siswa yang menjawab pertanyan kepada siswa yang bertanya
dalam kelompok percobaan, kemudian guru mendampingi dan mengarahkan
siswa waktu melakukan percobaan, dan membantuh menjelaskan pertanyaan satu.
Dalam uji coba LKS ini, siswa dapat terlibat aktif dalam proses
pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator. Keterlibatan siswa dalam proses
pembelajaran secara aktif dapat membangun konsep sendiri. Jenis-jenis
keterlibatan siswa dan konsep yang akan dibangun oleh siswa pada saat uji coba
dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga dapat dilihat pada tabel 36 di
bawah ini.
Tabel 34. Jenis keterlibatan siswa dan banyaknya siswa yang terlibatan
Jenis keterlibatan
Siswa bertanya kepada guru
Siswa menjelaskan kepada teman kelompoknya
Siswa memberikan saran kepada temannya
Siswa mengajarkan temannya
Siswa menjawab pertanyaan teman kelompoknya
Siswa menjawab pertanyaan guru
Siswa dapat menarik kesimpulan

Banyaknya siswa yang
terlibat
19 orang
17 orang
5 orang
17 orang
2 orang
7 orang
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Keterangan: jenis keterlibatan siswa pada saat siswa memberikan saran
kepada temannya tidak di cataat oleh guru.
Tabel 35. Konsep yang dibangun sendiri oleh siswa dan jumlah siswa yang
membangun konsep
Konsep yamg dibangun
sendiri oleh siswa

Kompetensi
Dapat menjelaskan tentang cahaya
yang masuk ke mata
Dapat menjelaskan tentang fungsi iris
Dapat
menjelaskan tentang daya
akomodasi mata
Dapat menjelaskan perbedaan mata
miopi, hipermetropi, dan presbiop
Dapat menjelaskan fungsi lup dalam
kehidupan sehari-hari

Fungsi iris
Daya akomodasi
Miopi,hipermetropi,
presbiop
Fungsi lup

Jumlah siswa yang
membangun konsep
2 orang
1 orang
2 orang
1 orang
3 orang

Kesimpulan uji coba
Dari hasil uji coba LKS yang dilakukan ternyata siswa banyak dibimbing
dan diarahkan dalam menjawab pertanyaan yang sifatnya mengambil kesimpulan.
Pengalaman

ini

memberi

masukkan

bagi

penulis

dalam

memprediksi

pertanyaan/tugas pada kegiatan selanjutnya dan solusi yang kira-kira dapat guru
berikan agar siswa sampai pada jawaban yang diinginkan. Secara keseluruhan
hasil uji coba LKS, ternyata pembelajaran dengan menggunakan LKS dapat
membuat siswa aktif dan guru benar-benar hanya sebagai fasilitator. Siswa juga
terlihat senang dengan metode demonstrasi dan metode eksperimen.
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Jenis- jenis keterlibatan siswa dapat dilihat pada foto-foto berikut.
Foto-foto uji coba
Pertemuan pertama pada tanggal 20 april 2006
Gambar 72. Siswa lagi mengerjakan LKS pada materi pokok alat-alat
optik pada kegiatan 1.

Pertemuan pertama pada tanggal 20 april 2006 Gambar 73. Siswa lagi
menjelaskan kepada temanya tentang penyebab sakit mata, pada LKS materi
pokok alat-alat optik pada kegiatan 1.
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Pertemuan pertama pada tanggal 20 april 2006 Gambar 74. Siswa menjelaskan
kepada temanya tantang fungsi iris pada materi pokok alat-alat optik pada
kegiatan 1.

Pertemuan pertama pada tanggal 20 April 2006.
Gambar 75. Siswa membaca menghadap matahari di lapangan, dengan tujuan agar
siswa dapat menarik kesimpulan tentang daya akomodasi mata.
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Pertemuan pertama pada tanggal 20 April 2006.
Gambar 76. Guru menegaskan kembali pertanyaan tentang perbedaan
mata rabun jauh, dan mata rabun dekat.

Pertemuan Kedua pada tanggal 3 Mei 2006.
Gambar 77. Siswa melakukan percobaan membakar kertas dengan
menggunakan lup.
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Pertemuan Ketiga pada tanggal 3 Mei 2006.
Gambar 76. Siswa melakukan percobaan menggunakan lup untuk membaca
tulisan yang ada di koran.

Pertemuan Ketiga pada tanggal 3 Mei 2006.
Gambar 77. Siswa melakukan percobaan dengan menggunakan air,
isolatip, dan kertas karton untuk membaca tulisan yang paling kecil.
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Pertemuan Ketiga pada tanggal 3 Mei 2006.
Gambar 78. Siswa menunjukkan kepada temannya tentang bagaimana
melakukan percobaan membakar kertas dengan menggunakan lup.
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B. MATERI POKOK CAHAYA
1. Analisis Karakterisiti LKS Materi Pokok Cahaya
Dengan LKS yang digunakan dalam proses pembelajaran siswa pasti akan
aktif berkesinambungan dalam proses pembelajaran dan guru sebagai fasilitator.
Siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan melakukan banyak
kegiatan-kegiatan yaitu menjawab pertanyaan dari guru baik secara lisan maupun
tertulis atau pertanyaan, membaca penjelasan yang sudah ada, melakukan
percobaan secara kelompok dengan mengikuti langkah-langkah yang ada, menarik
suatu kesimpulan, menyatakan suatu pengertian, dan mengerjakan tugas latihan.
Dengan kegiatan-kegiatan siswa dapat menemukan banyak hal antara lain;
siswa dapat mendeskripsikan tentang pengertian cahaya, siswa dapat mengetahui
perbedaan benda mana yang dapat menghasilkan sumber cahaya dan benda mana
yang tidak dapat menghasilkan sumber cahaya terdapat pada kegiatan 1.
Siswa dapat melakukan percobaan-percobaan untuk membedakan benda
bening, dan benda gelap yang terdapat pada kegiatan 2, berdasarkan percobaan
yang telah dilakukan pada kegiatan 2, siswa dapat mengelompokkan benda mana
yang disebut benda terang, benda samar-samar, dan benda tak tampak, siswa
dapat mendefenisikan tentang benda terang, siswa dapat mendefenisikan tentang
benda samar-samar, siswa dapat mendefenisikan tentang benda gelap.
Siswa dapat melakukan percobaan-percobaan untuk menyelidiki sifat-sifat
benda yakni benda tembus cahaya, dan benda tidak tembus cahaya yang terdapat
pada kegiatan 3, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan pada kegiatan 3
siswa dapat mengelompokkan benda mana yang disebut benda tembus cahaya,
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dan benda mana yang disebut benda tidak tembus cahaya, siswa dapat
mendefenisikan tentang benda tembus cahaya, siswa dapat mendefenisikan
tentang benda tidak tembus cahaya.
Siswa dapat melakukan percobaan-percobaan untuk membuktikan bahwa
cahaya merambat lurus yang terdapat pada kegiatan 4.
Siswa dapat melakukan percobaan untuk menyelidiki Hukum Pemantulan
yang terdapat pada kegiatan 5, siswa dapat memberikan tanda yang mana sudut
datang, dan yang mana sudut pantul, siswa dapat mengukur besarnya sudut datang
sama dengan besarnya sudut pantul dengan menggunakan busur derajad, siswa
dapat mengetahui apakah besarnya sudut datang sama dengan besarnya sudut
pantul , siswa dapat mengetahui sebidang atau tidakkah sinar datang, garis
normal, dan sinar pantul, siswa dapat menemukan Hukum Pemantulan.
Siswa dapat melakukan percobaan untuk menyelidiki Peristiwa pembiasan
cahaya yang terdapat pada kegiatan 6, siswa dapat mengetahui sinar bias dari
udara ke kaca mana yang lebih besar sudut datang atau sudut bias, siswa dapat
mengetahui apakah sinar biasnya menjauhi atau mendekati garis normal, siswa
dapat mengetahui sinar bias dari kaca ke udara mana yang lebih besar sudut
datang atau sudut bias, siswa dapat mengetahui apakah sinar biasnya menjauhi
atau mendekati garis normal.
Siswa dapat melakukan percobaan- percobaan untuk menyelidiki
terjadinya bayang-bayang yang terdapat pada kegiatan 7, siswa dapat mengetahui
di sebut apakah daerah gelap, siswa dapat mengetahui bentuk dari daerah gelap,
siswa dapat mendefenisikan tentang bayangan.
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Siswa dapat melakukan percobaan- percobaan untuk menyelidiki
terjadinya umbra, dan penumbra yang terdapat pada kegiatan 8, siswa dapat
mendefenisikan tentang umbra, siswa dapat mendefenisikan tentang penumbra,
siswa dapat menemukan syarat terjadinya umbra, siswa dapat menemukan syarat
terjadinya penumbra.
2. Prediksi Tingkat Kesulitan Materi Pokok Cahaya dan Cara Mengatasinya
Berdasarkan pada tujuan desain pembelajaran fisika adalah untuk
menghasilkan salah satu model pembelajaran, yang mendukung pelaksanaan KBK
yaitu pembelajaran yang mengaktifkan siswa yang terdiri dari silabus, LKS, dan
media pembelajaran, maka guru harus memprediksi kemungkinan-kemungkinan
yang akan timbul dalam proses pembelajaran dan bagaimana cara mengatasi
kesulitan-kesulitan yang terdapat didalam LKS
Pada materi pokok cahaya terdapat beberapa tugas atau pertanyaanpertanyaan yang dirancang dalam bentuk LKS. Tugas atau pertanyaan-pertanyaan
yang dirancang dalam bentuk LKS tersebut memiliki dua kemungkinan antara lain
dapat dijawab langsung oleh siswa dan tidak dapat dijawab langsung oleh siswa.
Pada materi pokok yang sudah diuji coba yaitu materi pokok alat optik terdapat
beberapa kesulitan yang muncul ketika uji coba tersebut dilaksanakan. Sedangkan
untuk materi pokok yang belum diuji coba kesulitan-kesulitan tersebut merupakan
suatu perkiraan. Untuk kesulitan-kesulitan yang mungkin tidak dapat dijawab
langsung oleh siswa maka tindak lanjut guru adalah guru harus menyiapkan
beberapa bantuan berupa pertanyaan-pertanyaan atau perintah yang mengarah ke
jawaban yang di inginkan agar pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan di
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rencanakan. Kesulitan-kesulitan dan tindak lanjut guru pada materi pokok cahaya
dapat dilihat pada tabel 36.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

184

C. MATERI POKOK ALAT-ALAT OPTIK
1. Analisis Karakterisitik LKS Materi Pokok Alat-alat Optik
Dengan LKS yang digunakan dalam proses pembelajaran siswa pasti akan
aktif berkesinambungan dalam proses pembelajaran dan guru sebagai fasilitator.
Siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan melakukan banyak
kegiatan-kegiatan yaitu menjawab pertanyaan dari guru baik secara lisan maupun
tertulis atau pertanyaan, membaca penjelasan yang sudah ada, melakukan
percobaan secara kelompok dengan mengikuti langkah-langkah yang ada, menarik
suatu kesimpulan, menyatakan suatu pengertian, dan mengerjakan tugas latihan.
Keterlibatan siswa dalam membangun suatu kompetansi dasar dapat dilihat pada
tabel analisis di bawah ini.

Tabel 37. Analisis Keterlibatan dan Kompetensi yang dibangun

No

Keterlibatan

Kompetensi yang akan dibangun

siswa
1

Mengamati

Pada kegiatan 1
- siswa dapat mengetahui bagian-bagian dari penampang mata
- menyebutkan bagian -bagian dari penampang mata
- menyebutkan fungsi bagian -bagian dari penampang mata
- menjelaskan prinsip kerja mata sehingga kita dapat melihat
- mendefenisikan titik dekat dan titik jauh dari mata sehingga kita dapat
melihat
Pada kegiatan 2
- Siswa dapat mengetahui skema mata miopi
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- mengetahui letak sinar yang datang menuju mata miopi
- mengetahui letak bayangan di depan retina atau di belakang retina saat
sebelum menggunakan lensa
- mendefenisikan tentang mata miopi
- mengetahui lensa apa yang di gunakan dalam mengatasi ketidak
sempurnaan pada mata miopi
- mengetahui letak bayangan di depan retina atau di belakang retina
setelah menggunakan lensa cekung
- mengetahui kearah manakah bayangan benda akan bergeser ketika
menggunakan lensa cekung
- Siswa dapat mengetahui skema mata hipermetropi
- mengetahui letak sinar yang datang menuju mata hipermetropi
- mengetahui letak bayangan di depan retina atau di belakang retina saat
sebelum menggunakan lensa
-mendefenisikan tentang mata hipermetropi
- mengetahui lensa apa yang di gunakan dalam mengatasi ketidak
sempurnaan pada mata hipermetropi
- mengetahui letak bayangan di depan retina atau di belakang retina
setelah menggunakan lensa cembung
- mengetahui kearah manakah bayangan benda akan bergeser ketika
menggunakan lensa cembung
Pada kegiatan 3
- Siswa dapat mengetahui gambar bagian-bagian dari kamera
- menyebutkan fungsi bagian -bagian dari kamera
- mendefenisikan tentang kamera
- menjelaskan prinsip kerja kamera
- membandingkan persamaan dan perbedaan fungsi masing-masing
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bagian dari mata dan kamera
Pada kegiatan 4
- Siswa dapat mengetahui gambar bagian-bagian dari mikroskop
- menyebutkan fungsi bagian -bagian dari mikroskop
- mendefenisikan tentang mikroskop
- menjelaskan prinsip kerja mikroskop
Pada kegiatan 5
- Siswa dapat mengetahui gambar bagian-bagian dari teleskop
- menyebutkan fungsi bagian -bagian dari teleskop
- mendefenisikan tentang teleskop
- menjelaskan prinsip kerja teleskop
2

Siswa dapat

Kegiatan 6

melakukan

- Siswa dapat menyelidiki fungsi lup dalam kehidupan sehari-hari

percobaan

2. Prediksi Tingkat Kesulitan Materi Pokok Alat-alat Optik dan Cara
Mengatasinya
Berdasarkan pada tujuan desain pembelajaran fisika adalah untuk
menghasilkan salah satu model pembelajaran, yang mendukung pelaksanaan KBK
yaitu pembelajaran yang mengaktifkan siswa yang terdiri dari silabus, dan LKS,
maka guru harus memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul
dalam proses pembelajaran dan bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan
yang terdapat didalam LKS pada materi pokok cahaya dan alat-alat optik. Kedua
materi pokok tersebut salah satunya sudah diuji coba yaitu materi pokok alat optik
sedangkan satunya tidak diuji coba yaitu materi pokok cahaya.
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Pada materi pokok cahaya dan alat-alat optik terdapat beberapa tugas atau
pertanyaan-pertanyaan yang dirancang dalam bentuk LKS. Tugas atau
pertanyaan-pertanyaan yang dirancang dalam bentuk LKS tersebut memiliki dua
kemungkinan antara lain dapat dijawab langsung oleh siswa dan tidak dapat
dijawab langsung oleh siswa. Pada materi pokok yang sudah diuji coba yaitu
materi pokok alat optik pada kegiatan 1, 2, dan 4, terdapat beberapa kesulitan
yang muncul ketika uji coba tersebut dilaksanakan. Sedangkan untuk materi
pokok alat-alat optik pada kegiatan 3, 5, dan 6 yang belum diuji coba kesulitankesulitan tersebut merupakan suatu perkiraan. Untuk kesulitan-kesulitan yang
mungkin tidak dapat dijawab langsung oleh siswa maka tindak lanjut guru adalah
guru harus menyiapkan beberapa bantuan berupa pertanyaan-pertanyaan atau
perintah yang mengarah ke jawaban yang diinginkan agar pembelajaran dapat
berjalan sesuai dengan direncanakan. Kesulitan-kesulitan dan tindak lanjut guru
pada materi pokok yang sudah diuji coba yaitu materi pokok alat-alat optik dan
yang tidak diuji coba yaitu materi pokok cahaya dapat dilihat pada tabel 38.
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Tabel 36. Prediksi kesulitan-kesulitan dan bagaimana cara mengatasinya pada materi pokok cahaya yang tidak diuji coba.

Kegiatan
Percobaan
3.a

Jenis Kegiatan
Tugas / Pertanyaan
5. Berdasarkan percobaan
ini
tuliskan kesimpulan tentang sifatsifat benda yakni benda tembus
cahaya dan tidak tembus cahaya.

Prediksi
Tidak dapat dijawab

4

5. Berdasarkan percobaan
ini
tuliskan kesimpulanmu tentang
cahaya merambat lurus.

Tidak dapat dijawab

5

15. Tuliskan kesimpulanmu secara
umum mengenai pemantulan
cahaya.

Tidak dapat dijawab

Tindak lanjut guru
1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
2. Guru meminta siswa untuk membaca siswa kembali LKS
yang sudah dikerjakan pada kegiatan 3.a
3. Guru meminta siswa melihat kembali dari setiap hasil
percobaan yang telah dilakukan pada kegiatan 3.a
4. Guru meminta siswa menyebutkan sifat-sifat benda dari
hasil percobaan yang telah dilakukan. pada kegiatan 3.a.
5.Guru meminta siswa untuk
menyimpulkan sendiri
tentang sifat-sifat benda dari setiap hasil percobaan. yang
telah dilakukan pada kegiatan 3.a.
1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
2. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang
sudah dikerjakan pada kegiatan 4
3.Guru meminta siswa melihat kembali dari setiap hasil
percobaan yang telah dilakukan pada kegiatan 4
4.Guru meminta siswa menyebutkan sifat-sifat benda dari
hasil percobaan yang telah dilakukan pada kegiatan 4
5.Siswa dapat menyimpulkan sendiri tentang cahaya
merambat lurus dari setiap hasil percobaan.
1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
2. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang
sudah dikerjakan pada kegiatan 5
3.Guru meminta siswa melihat kembali langkah-langkah
dari setiap hasil percobaan yang telah dilakukan pada
kegiatan 5
4.Guru meminta siswa menyebutkan sifat-sifat pemantulan
cahaya dari hasil percobaan yang telah dilakukan pada
kegiatan 5.
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5. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan sendiri
tentang hukum pemantulan cahaya dari setiap hasil
percobaan yang telah dilakukan pada kegiatan 5.

6

16.Sebutkan hukum Snellius pada
pemantulan cahaya.

Tidak dapat dijawab

19. Tuliskan kesimpulanmu secara
umum
mengenai
pembiasan
cahaya.

Tidak dapat dijawab

21.Sebutkan hukum pemantulan
cahaya.

Tidak dapat dijawab

1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
2. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang
sudah dikerjakan pada kegiatan 5
3.Guru meminta siswa melihat kembali langkah-langkah
dari setiap hasil percobaan yang telah dilakukan pada
kegiatan 5
4.Guru meminta siswa menyebutkan sifat-sifat pemantulan
cahaya dari hasil percobaan yang telah dilakukan pada
kegiatan 5.
5. Guru meminta siswa untuk menemukan sendiri tentang
hukum pemantulan cahaya dari setiap hasil percobaan yang
telah dilakukan pada kegiatan 5.
1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
2. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang
sudah dikerjakan pada kegiatan 6.
3.Guru meminta siswa melihat kembali langkah-langkah
dari setiap hasil percobaan yang telah dilakukan pada
kegiatan 6
4.Guru meminta siswa menyebutkan sifat-sifat pembiasan
cahaya dari hasil percobaan yang telah dilakukan pada
kegiatan 6.
5. Guru meminta siswa untuk menemukan sendiri tentang
hukum pembiasan cahaya dari setiap hasil percobaan yang
telah dilakukan pada kegiatan 6.
1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
2. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang
sudah dikerjakan pada kegiatan 6
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1

6. Mengapa pada saat bola ping
pong kita letakkan di antara lampu
dan layar terjadi daerah gelap di
belakang layar ?

Tidak dapat dijawab

2

6. Mengapa pada saat buku kita
letakkan di antara lampu dan layar
terjadi daerah gelap di belakang
layar ?

Tidak dapat dijawab

3

6. Mengapa pada saat sendok kita
letakkan di antara lampu dan layar
terjadi daerah gelap di belakang
layar ?

Tidak dapat dijawab

3.Guru meminta siswa melihat kembali langkah-langkah
dari setiap hasil percobaan yang telah dilakukan pada
kegiatan 6
4.Guru meminta siswa menyebutkan sifat-sifat pembiasan
cahaya dari hasil percobaan yang telah dilakukan pada
kegiatan 6.
5. Guru meminta siswa untuk menemukan sendiri tentang
hukum pembiasan cahaya dari setiap hasil percobaan yang
telah dilakukan pada kegiatan 6.
1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
2. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang
sudah dikerjakan pada kegiatan 7
3.Guru meminta siswa melihat kembali setiap hasil
percobaan yang telah dilakukan pada kegiatan 7
4.Guru meminta siswa melihat kembali sifat-sifat benda
dari hasil percobaan yang telah dilakukan pada kegiatan 3.a.
5. Guru meminta siswa untuk menemukan sendiri jawaban
dari setiap pertanyaan dengan melihat pada hasil percobaan
yang telah dilakukan pada kegiatan 7.
1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
2. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang
sudah dikerjakan pada kegiatan 7
3.Guru meminta siswa melihat kembali setiap hasil
percobaan yang telah dilakukan pada kegiatan 7
4.Guru meminta siswa melihat kembali sifat-sifat benda
dari hasil percobaan yang telah dilakukan pada kegiatan 3.a.
5. Guru meminta siswa untuk menemukan sendiri jawaban
dari setiap pertanyaan dengan melihat pada hasil percobaan
yang telah dilakukan pada kegiatan 7.
1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
2. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang
sudah dikerjakan pada kegiatan 7
3.Guru meminta siswa melihat kembali setiap hasil
percobaan yang telah dilakukan pada kegiatan 7
4.Guru meminta siswa melihat kembali sifat-sifat benda
dari hasil percobaan yang telah dilakukan pada kegiatan 3.a.
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4.

6. Mengapa pada saat pensil kita
letakkan di antara lampu dan layar
terjadi daerah gelap di belakang
layar ?

Tidak dapat dijawab

5.

6. Mengapa pada saat karet
penghapus kita letakkan di antara
lampu dan layar terjadi daerah
gelap di belakang layar ?

Tidak dapat dijawab

8. Berdasarkan percobaan
ini
tuliskan
kesimpulan
tentang
bayangan

Tidak dapat dijawab

9. Apa yang dimaksudkan dengan

Tidak dapat dijawab

5. Guru meminta siswa untuk menemukan sendiri jawaban
dari setiap pertanyaan dengan melihat pada hasil percobaan
yang telah dilakukan pada kegiatan 7.
1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
2. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang
sudah dikerjakan pada kegiatan 7
3.Guru meminta siswa melihat kembali setiap hasil
percobaan yang telah dilakukan pada kegiatan 7
4.Guru meminta siswa melihat kembali sifat-sifat benda
dari hasil percobaan yang telah dilakukan pada kegiatan 3.a.
5. Guru meminta siswa untuk menemukan sendiri jawaban
dari setiap pertanyaan dengan melihat pada hasil percobaan
yang telah dilakukan pada kegiatan 7.
1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
2. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang
sudah dikerjakan pada kegiatan 7
3.Guru meminta siswa melihat kembali setiap hasil
percobaan yang telah dilakukan pada kegiatan 7
4.Guru meminta siswa melihat kembali sifat-sifat benda
dari hasil percobaan yang telah dilakukan pada kegiatan 3.a.
5. Guru meminta siswa untuk menemukan sendiri jawaban
dari setiap pertanyaan dengan melihat kembali pada hasil
percobaan yang telah dilakukan pada kegiatan 7.
1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
2. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang
sudah dikerjakan pada kegiatan 7
3. Guru meminta siswa untuk melihat kembali dari setiap
hasil percobaan yang telah dilakukan pada kegiatan 7
4. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan sendiri
tentang bayangan dengan melihat kembali setiap hasil
percobaan yang telah dilakukan pada kegiatan 7.

1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
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bayangan

8

1

3

7 Apa yang dimaksudkan dengan
umbra ?

Tidak dapat dijawab

7 Apa yang dimaksudkan dengan
penumbra ?

Tidak dapat dijawab

6. Apa syarat terjadinya umbra.

Tidak dapat dijawab

2. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang
sudah dikerjakan pada kegiatan 7
3.Guru meminta siswa melihat kembali langkah-langkah
dari setiap hasil percobaan yang telah dilakukan pada
kegiatan 7
4.Guru meminta siswa menyebutkan sifat-sifat bayangan
dari hasil percobaan yang telah dilakukan pada kegiatan 7.
5. Guru meminta siswa untuk
menemukan sendiri
pengertian bayangan dari setiap hasil percobaan yang telah
dilakukan pada kegiatan 7.
1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
2. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang
sudah dikerjakan pada kegiatan 8
3.Guru meminta siswa melihat kembali langkah-langkah
dari setiap hasil percobaan yang telah dilakukan pada
kegiatan 8
4. Guru meminta siswa untuk
menemukan sendiri
pengertian umbra dari setiap hasil percobaan yang telah
dilakukan pada kegiatan 8

1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
2. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang
sudah dikerjakan pada kegiatan 8
3.Guru meminta siswa melihat kembali langkah-langkah
dari setiap hasil percobaan yang telah dilakukan pada
kegiatan 8
4. Guru meminta siswa untuk
menemukan sendiri
pengertian penumbra dari setiap hasil percobaan yang telah
dilakukan pada kegiatan 8
1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
2. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang
sudah dikerjakan pada kegiatan 8
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6.
Apa
penumbra.

syarat

terjadinya

Tidak dapat dijawab

3.Guru meminta siswa melihat kembali langkah-langkah
dari setiap hasil percobaan yang telah dilakukan pada
kegiatan 8
4. Guru meminta siswa untuk
menemukan sendiri
pengertian penumbra dari setiap hasil percobaan yang telah
dilakukan pada kegiatan 8
5. Guru meminta siswa untuk menemukan sendiri syarat
terjadinya umbra dari setiap hasil percobaan yang telah
dilakukan pada kegiatan 8
1.Guru menegaskan kembali pertanyaan
2. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang
sudah dikerjakan pada kegiatan 8
3.Guru meminta siswa melihat kembali langkah-langkah
dari setiap hasil percobaan yang telah dilakukan pada
kegiatan 8
4. Guru meminta siswa untuk
menemukan sendiri
pengertian penumbra dari setiap hasil percobaan yang telah
dilakukan pada kegiatan 8
5. Guru meminta siswa untuk menemukan sendiri syarat
terjadinya penumbra dari setiap hasil percobaan yang telah
dilakukan pada kegiatan 8
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C. MATERI POKOK ALAT-ALAT OPTIK
1. Analisis Karakterisitik LKS Materi Pokok Alat-alat Optik
Dengan LKS yang digunakan dalam proses pembelajaran siswa pasti akan aktif
berkesinambungan dalam proses pembelajaran dan guru sebagai fasilitator. Siswa terlibat
aktif dalam proses pembelajaran dengan melakukan banyak kegiatan-kegiatan

yaitu

menjawab pertanyaan dari guru baik secara lisan maupun tertulis atau pertanyaan,
membaca

penjelasan

yang

sudah

ada,

melakukan

percobaan secara kelompok dengan mengikuti langkah-langkah yang ada, menarik suatu
kesimpulan, menyatakan suatu pengertian, dan mengerjakan tugas latihan. Keterlibatan
siswa dalam membangun suatu kompetansi dasar dapat dilihat pada tabel analisis di
bawah ini.

Tabel 37. Analisis Keterlibatan dan Kompetensi yang dibangun

No

Keterlibatan

Kompetensi yang akan dibangun

siswa
1

Mengamati

Pada kegiatan 1
- siswa dapat mengetahui bagian-bagian dari penampang mata
- menyebutkan bagian -bagian dari penampang mata
- menyebutkan fungsi bagian -bagian dari penampang mata
- menjelaskan prinsip kerja mata sehingga kita dapat melihat
- mendefenisikan titik dekat dan titik jauh dari mata sehingga kita dapat
melihat
Pada kegiatan 2
- Siswa dapat mengetahui skema mata miopi
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- mengetahui letak sinar yang datang menuju mata miopi
- mengetahui letak bayangan di depan retina atau di belakang retina saat
sebelum menggunakan lensa
- mendefenisikan tentang mata miopi
- mengetahui lensa apa yang di gunakan dalam mengatasi ketidak
sempurnaan pada mata miopi
- mengetahui letak bayangan di depan retina atau di belakang retina
setelah menggunakan lensa cekung
- mengetahui kearah manakah bayangan benda akan bergeser ketika
menggunakan lensa cekung
- Siswa dapat mengetahui skema mata hipermetropi
- mengetahui letak sinar yang datang menuju mata hipermetropi
- mengetahui letak bayangan di depan retina atau di belakang retina saat
sebelum menggunakan lensa
-mendefenisikan tentang mata hipermetropi
- mengetahui lensa apa yang di gunakan dalam mengatasi ketidak
sempurnaan pada mata hipermetropi
- mengetahui letak bayangan di depan retina atau di belakang retina
setelah menggunakan lensa cembung
- mengetahui kearah manakah bayangan benda akan bergeser ketika
menggunakan lensa cembung
Pada kegiatan 3
- Siswa dapat mengetahui gambar bagian-bagian dari kamera
- menyebutkan fungsi bagian -bagian dari kamera
- mendefenisikan tentang kamera
- menjelaskan prinsip kerja kamera
- membandingkan persamaan dan perbedaan fungsi masing-masing
bagian dari mata dan kamera
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Pada kegiatan 4
- Siswa dapat mengetahui gambar bagian-bagian dari mikroskop
- menyebutkan fungsi bagian -bagian dari mikroskop
- mendefenisikan tentang mikroskop
- menjelaskan prinsip kerja mikroskop
Pada kegiatan 5
- Siswa dapat mengetahui gambar bagian-bagian dari teleskop
- menyebutkan fungsi bagian -bagian dari teleskop
- mendefenisikan tentang teleskop
- menjelaskan prinsip kerja teleskop
2

Siswa dapat

Kegiatan 6

melakukan

- Siswa dapat menyelidiki fungsi lup dalam kehidupan sehari-hari

percobaan

2. Prediksi Tingkat Kesulitan Materi Pokok Alat-alat Optik dan Cara
Mengatasinya
Berdasarkan pada tujuan desain pembelajaran fisika adalah untuk menghasilkan
salah satu model pembelajaran, yang mendukung pelaksanaan KBK yaitu pembelajaran
yang mengaktifkan siswa yang terdiri dari silabus, dan LKS, maka guru harus
memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dalam proses pembelajaran
dan bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan yang terdapat didalam LKS pada
materi pokok cahaya dan alat-alat optik. Kedua materi pokok tersebut salah satunya
sudah diuji coba yaitu materi pokok alat optik sedangkan satunya tidak diuji coba yaitu
materi pokok cahaya.
Pada materi pokok cahaya dan alat-alat optik terdapat beberapa tugas atau
pertanyaan-pertanyaan yang dirancang dalam bentuk LKS. Tugas atau pertanyaan-
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pertanyaan

yang dirancang dalam bentuk LKS tersebut memiliki dua kemungkinan

antara lain dapat dijawab langsung oleh siswa dan tidak dapat dijawab langsung oleh
siswa. Pada materi pokok yang sudah diuji coba yaitu materi pokok alat optik pada
kegiatan 1, 2, dan 4, terdapat beberapa kesulitan yang muncul ketika uji coba tersebut
dilaksanakan. Sedangkan untuk materi pokok alat-alat optik pada kegiatan 3, 5, dan 6
yang belum diuji coba kesulitan-kesulitan tersebut merupakan suatu perkiraan. Untuk
kesulitan-kesulitan yang mungkin tidak dapat dijawab langsung oleh siswa maka tindak
lanjut guru adalah guru harus menyiapkan beberapa bantuan berupa pertanyaanpertanyaan atau perintah yang mengarah ke jawaban yang diinginkan agar pembelajaran
dapat berjalan sesuai dengan direncanakan. Kesulitan-kesulitan dan tindak lanjut guru
pada materi pokok yang sudah diuji coba yaitu materi pokok alat-alat optik dan yang
tidak diuji coba yaitu materi pokok cahaya dapat dilihat pada tabel 38.
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Tabel 38. Prediksi kesulitan-kesulitan dan bagaimana cara mengatasinya pada materi pokok alat-alat optik yang sudah diuji coba.
Kegiatan
Percobaan
1.

Jenis Kegiatan
Tugas/ pertanyaan
1.e.Sebutkan fungsi

Prediksi
Tidak dapat dijawab

iris

2.

4. Jelaskan jalannya
cahaya yang masuk
kemata sehingga kita
dapat melihat.

Tidak dapat dijawab

5.Apa
yang
dimaksudkan dengan
daya akomodasi

Tidak dapat dijawab

9. Berdasarkan pada
hasil pengamatanmu
dengan melihat pada

Tidak dapat dijawab

Tindak lanjut guru
1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
2.Guru melemparkan kembali pertanyaan siswa kedalam kedalam
kelompok diskusi kecil.
3. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang sudah
dikerjakan pada kegiatan 1
4. Guru meminta siswa untuk membaca kembali buku pedoman
yang ada.
5. Guru minta siswa untuk menemukan sendiri fungsi iris dengan
melihat pada buku dan LKS yang sudah di kerjakan pada kegiatan 1
1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
2.Guru melemparkan kembali pertanyaan siswa kedalam kedalam
kelompok diskusi kecil.
3. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang sudah
dikerjakan pada kegiatan 1
4. Guru meminta siswa untuk membaca kembali buku pedoman
yang ada.
5. Guru meminta siswa untuk menemukan sendiri jalannya cahaya
yang masuk kemata sehingga kita dapat melihat, dengan membaca
pada buku dan LKS yang sudah di kerjakan pada kegiatan 1
1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
2.Guru melemparkan kembali pertanyaan siswa kedalam kedalam
kelompok diskusi kecil.
3. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang sudah
dikerjakan pada kegiatan 1
4. Guru meminta siswa untuk membaca kembali buku pedoman
yang ada.
5. Guru meminta siswa untuk menemukan sendiri pengertian daya
akomodasi dengan melihat pada buku dan LKS yang sudah di
kerjakan pada kegiatan 1
1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
2.Guru melemparkan kembali pertanyaan siswa kedalam kedalam
kelompok diskusi kecil.
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gambar yang terdpat
pada LKS, tuliskan
kesimpulanmu
mengenai rabun jauh,
dan rabun dekat.

3

4.Sebutkan
kerja kamera

prinsip

Tidak dapat dijawab

6.

proses

Tidak dapat dijawab

Jelaskan

pada mata sehingga
kamu dapat melihat,
dan

proses

kemera

pada

sehingga

kamu dapat melihat
ulang peristiwa yang

3. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang sudah
dikerjakan pada kegiatan 2
4. Guru meminta siswa untuk membaca kembali buku pedoman
yang ada.
5. Guru meminta siswa untuk menympulkan sendiri sendiri
mengenai rabun jauh, dan rabun dekat dengan melihat pada buku
dan LKS yang sudah di kerjakan pada kegiatan 2
1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
2.Guru melemparkan kembali pertanyaan siswa kedalam kedalam
kelompok diskusi kecil.
3. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang sudah
dikerjakan pada kegiatan 2
4. Guru meminta siswa untuk membaca kembali buku pedoman
yang ada.
5. Guru meminta siswa untuk menyebutkan fungsi kamera dengan
melihat pada buku dan LKS yang sudah di kerjakan
6. Guru meminta siswa untuk menemukan prinsip kerja kamera
dengan melihat pada buku dan LKS yang sudah di kerjakan pada
kegiatan 3
1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
2.Guru melemparkan kembali pertanyaan siswa kedalam kedalam
kelompok diskusi kecil.
3. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang sudah
dikerjakan pada kegiatan 3
4. Guru meminta siswa untuk membaca kembali buku pedoman
yang ada.
5. Guru meminta siswa untuk menyebutkan prinsip kerja kamera
dengan melihat pada buku dan LKS yang sudah di kerjakan
6. Guru meminta siswa untuk menjelaskan proses pada mata
sehingga kamu dapat melihat, dan proses pada kemera sehingga
kamu dapat melihat ulang peristiwa yang direkam dengan melihat
pada buku dan LKS yang sudah di kerjakan pada kegiatan 3

direkam !

7.

Sebutkan

Tidak dapat dijawab

1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
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persamaan

dan

perbedaan

fungsi

masing-masing bagian
dari kamera dan mata!

4.

2

7. Lukiskan jalannya
sinar pada lup

Tidak dapat dijawab

8. Berdasarkan hasil
percobaan
diatas,
tuliskan
kesimpulanmu
tentang fungsi lup

Tidak dapat dijawab

2.Guru melemparkan kembali pertanyaan siswa kedalam kedalam
kelompok diskusi kecil.
3. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang sudah
dikerjakan pada kegiatan 3
4. Guru meminta siswa untuk membaca kembali buku pedoman
yang ada.
5. Guru meminta siswa untuk menyebutkan fungsi kamera dengan
melihat pada buku dan LKS yang sudah di kerjakan
6. Guru meminta siswa untuk menyebutkan fungsi mata dengan
melihat pada buku dan LKS yang sudah di kerjakan
7. Guru meminta siswa untuk menyebutkan persamaan dan
perbedaan fungsi masing-masing bagian dari kamera dan mata
dengan melihat pada buku dan LKS yang sudah di kerjakan pada
kegiatan 3
1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
2.Guru melemparkan kembali pertanyaan siswa kedalam kedalam
kelompok diskusi kecil.
3. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang sudah
dikerjakan pada kegiatan 4
4. Guru meminta siswa untuk membaca kembali buku pedoman
yang ada.
5. Guru meminta siswa untuk menyebutkan fungsi lup dengan
melihat pada buku dan LKS yang sudah di kerjakan
6. Guru meminta siswa untuk melukiskan jalanya sinar pada lup
dengan melihat pada buku dan LKS yang sudah di kerjakan pada
kegiatan 4
1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
2.Guru melemparkan kembali pertanyaan siswa kedalam kedalam
kelompok diskusi kecil.
3. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang sudah
dikerjakan pada kegiatan 4
4. Guru meminta siswa untuk membaca kembali buku pedoman
yang ada.
5. Guru meminta siswa untuk menyebutkan fungsi lup dengan
melihat pada buku dan LKS yang sudah di kerjakan
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5.

4. Bagaimana prinsip

Tidak dapat dijawab

kerja mikroskop ?

6.

4. Bagimana prinsip
kerja teleskop ?

Tidak dapat dijawab

6. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan fungsi lup dengan
melihat pada buku dan LKS yang sudah di kerjakan
1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
2.Guru melemparkan kembali pertanyaan siswa kedalam kedalam
kelompok diskusi kecil.
3. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang sudah
dikerjakan pada kegiatan 5
4. Guru meminta siswa untuk membaca kembali buku pedoman
yang ada.
5. Guru meminta siswa untuk menyebutkan fungsi mikroskop
dengan melihat pada buku dan LKS yang sudah di kerjakan
6. Guru meminta siswa untuk menemukan prinsip kerja mikroskop
dengan melihat pada buku dan LKS yang sudah di kerjakan pada
kegiatan 5
1.Guru menegaskan kembali pertanyaan siswa
2.Guru melemparkan kembali pertanyaan siswa kedalam kedalam
kelompok diskusi kecil.
3. Guru meminta siswa untuk membaca kembali LKS yang sudah
dikerjakan pada kegiatan 6
4. Guru meminta siswa untuk membaca kembali buku pedoman
yang ada.
5. Guru meminta siswa untuk menyebutkan fungsi teleskop dengan
melihat pada buku dan LKS yang sudah di kerjakan
6. Guru meminta siswa untuk menemukan prinsip kerja teleskop
dengan melihat pada buku dan LKS yang sudah di kerjakan pada
kegiatan 6
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BAB V
PETUNJUK PELAKSANAAN

Petunjuk pelaksanaan ini dibuat khusus untuk guru, apabila hasil
rancangan ini digunakan dalam pembelajaran.
1. LKS yang dirancang bukan sebagai modal yang dikerjakan sendiri oleh siswa
tanpa bantuan guru, dan bukan sebagai pengganti guru, tetapi LKS ini sebagai
media pembalajaran. LKS ini tidak dapat digunakan tanpa kehadiran guru.
Dengan demikian kehadiran guru mutlak diperlukan untuk :
a. Membantu atau mengarahkan siswa bila mengalami kesulitan dalam
melakukan tugas atau menjawab pertanyaan,
b. Membimbing mendiskusikan apakah jawaban dengan kesimpulan,
defenisi, konsep, hukum, harus menghasilkan konsep yang akan
dibangun siswa.
2.

LKS

yang

dirancang

ini

kebanyakan

kegiatannya

berupa

percobaan/demonstrasi untuk memperolah data baik kualitatif ataupun kuantitatif
sesuai yang diperlukan, analisis data, menarik kesimpulan berupa konsep yang
akan dibangun siswa, dan penerapan konsep.
3. Analisis pada setiap kegiatan, dilakukan dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan
bertahap yang harus dijawab siswa. Tujuannya adalah untuk menjamin
terbangunnya konsep yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pertanyaanpertayaan dalam LKS harus dijawab/dikerjakan secara bertahap oleh siswa.
Jawaban dari pertanyaan tersebut akan diperlukan untuk pertanyaan selanjutnya.
192
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Pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab harus didiskusikan terlebih dahulu
sampai menghasilkan kesimpulan yang benar.
4. Agar proses pembelajaran mendekati proses ilmiah, sebaiknya setiap kali
membangun suatu konsep atau kompetensi diawali dengan masalah yang relevan
dari kehidupan sehari-hari. Masalah dapat ditulis dalam LKS atau pada awal
kegiatan, dan dapat disampaikan secara lisan, atau tertulis di papan tulis atau
ditayangkan dengan OHP (Over Head Proyektor). Diperlukan kreatifitas guru
dalam mencari dan merumuskan masalah-masalah yang relevan. Contoh-contoh
pertanyaan yang diajukan dalam LKS pada materi pokok Cahaya yakni pada
kegiatan 5, dan 6 sedangkan pada materi pokok Alat-alat Optik yakni pada
kegiatan 3. 5. dan 6.
5. Dalam LKS terdapat informasi yang disampaikan oleh guru. Ada dua informasi
yaitu:
a) Informasi yang bersifat istilah dan pemberian nama hukum, nama
satuan, istilah nama. Informasi seperti itu ditulis dalam LKS.
b) Informasi yang berupa idealisasi untuk memperolah hubungan
kuantitatif, (persamaan atau hukum secara matematis) misalnya:
percobaan untuk menyelidiki Hukum Pemantulan Cahaya, percobaan
untuk menyelidiki Hukum Pembiasan. Informasi-informasi seperti itu
sebaliknya

disampaikan

secara

lisan

saat

proses

pembelajaran.

Penyampainnya dilakukan sesuai urutan kegiatan dalam LKS. Dalam LKS
yang dirancang, informasi tersebut dicetak dengan huruf tebal, dan
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informasi tersebut tidak ditulis dalam LKS yang dibagikan kepada siswa.
Contoh LKS yang dibagikan siswa terlampir pada lampiran 1!
6. Pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dalam LKS ini bukan merupakan
harga mati. Bila pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam LKS ini
ternyata tidak sesuai dengan kemampuan siswa yang sulit ditangkap oleh siswa
atau kurang jelas oleh siswa maka pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat
dikembangkan.
7. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang konseptual terutama dalam menarik
kesimpulan, guru sendiri harus tahu jawaban yang benar. Hal ini penting agar
guru dapat mengetahui apakah jawaban siswa sudah benar, kurang tepat, kurang
lengkap, atau salah, sehingga dapat mengarahkan siswa untuk sampai pada
jawaban yang diharapkan, dan sampai pada konsep yang ingin dibangun. Dalam
LKS jawaban pertanyaan-pertanyaan konseptual tersebut dicetak dengan huruf
miring pada LKS, dan jawaban tersebut tidak ditulis dalam LKS yang dibagikan
kepada siswa. Contoh LKS yang dipegang guru yang tidak dibagikan siswa
terlampir pada lampiran LKS !
8. Alat atau media pada LKS yang dirancang
Pada LKS yang dirancang terdapat dua macam kegiatan, yakni: melakukan
percobaan atau demonsrtasi dan melakukan tugas, yang berupa menjawab
pertanyaan-pertanyaan, mengerjakan latihan, membuat alat dan membuat artikel.
Rancangan dalam LKS ini, apabila dalam pelaksanaan mengalami
kesulitan untuk melakukan tugas maka, guru dapat mengatasinya dengan
memberikan pertanyaan-pertanyaan arahan atau memberikan informasi tentang
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materi yang bersangkutan seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya
yaitu pada prediksi kesulitan dan usaha mengatasinya.
Untuk kegiatan membuat alat, apabila dalam pelaksanaannya mengalami
kesulitan maka guru dapat mengatasinya dengan menggambar rangkaian alat dan
bahan yang diperlukan seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya yaitu
pada prediksi kesulitan dan usaha mengatasinya.
Untuk kegiatan melakukan percobaan, bila dalam pelaksanaan kegiatan
jumlah alat-alat di laboratorium sekolah cukup banyak, atau mungkin siswa dapat
menyediakan alat-alat yang dibutuhkan, siswa dapat melakukan eksperimen yang
terbimbing (praktikum) dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari dua
atau tiga siswa, jumlah kelompok kerja tersebut tergantung dari jumlah alat yang
tersedia atau yang dimiliki laboratorium sekolah.
Bila alat tidak mencukupi atau bahkan hanya tersedia satu set alat saja
maka guru dapat mengatasinya dengan melakukan demonstrasi. Dalam
pelaksanan demonstrasi guru meminta salah satu siswa atau beberapa siswa untuk
memperagakan percobaan. Guru mengarahkan, membimbing siswa atau
memberikan petunjuk pelaksanaan demonstrasi.
Bila tidak ada alat sama sekali, kegiatan eksperimen yang terbimbing
(praktikum) dan demonstrasi tidak dapat dilakukan, maka guru dapat menyajikan
data-data percobaan yang telah sudah pernah dilaksanakan sebelumnya pada
kegiatan-kegiatan dalam desain yang sudah dirancang.
Berikut akan diuraikan percobaan yang dapat dilaksanakan dengan mudah
dan percobaan yang mungkin mengalami kesulitan.
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a. Kegiatan percobaan pada LKS Materi Pokok Cahaya
Pada LKS materi pokok cahaya, terdapat beberapa kegiatan melakukan
percobaan yakni kegiatan 2, 3, 4, 5, 7, dan 8. kegiatan-kegitan dalam LKS ini
dipasti dapat terlaksana dengan mudah karena alat-alat percobaan yang diperlukan
sangat sederhana dan sangat mudah untuk didapatkan olah siswa maupun guru.
Adapun alat,-alat tersebut antara lain: senter, lilin, kertas karton, pensil, penggaris,
pengapus, sendok makan, buku tebal, kayu, batu, kertas karbon, benang, bola
pingpong, air, karet penghapus, buku, layar, karton berlubang satu yang diameter
lubangnya lebih kecil dari diameter senter, busur setengah lingkaran, jarum pentul
dan cermin datar, bak kaca yang berisi air sabun, pipa dengan bagian tengah
melengkung, pipa bagian tengah tidak melengkung 2 kertas karton yang
berlubang, lidi, kertas karton yang tidak berlubang, korak api.
b. Kegiatan percobaan pada LKS Materi Pokok Alat-alat Optik
Pada LKS materi pokok Alat-alat Optik terdapat satu kegiatan
melakukan percobaan yakni kegiatan 4 kegiatan-kegitan dalam LKS ini dipasti
dapat terlaksana dengan mudah karena alat-alat percobaan yang diperlukan sangan
sederhana dan sangat mudah untuk didapatkan olah siswa maupun guru. Adapun
alat,-alat tersebut antara lain: Kertas karton ukuran 4 x 8 cm, Selotip atau plester
bening, Pelubang kertas / cutter, Pipet dan air jernih secukupnya, kertas karton,
lup dan Koran. Kegiatan yang kira-kira sulit untuk dilaksanakan karena alat yang
diperlukan kemungkinan tidak tersedia disekolah pada materi pokok cahaya yakni
pada kegiatan 6, Sedangkan pada materi pokok Alat-alat Optik yakni pada
kegiatan 4
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Pada materi pokok cahaya yakni Kegiatan 6, yaitu demonstrasi untuk
menyelidiki

dan

menyimpulkan

peristiwa

pembiasan

cahaya,

serta

menggambarkan proses pembiasan pada dua benda yang berbeda indek bias. Alat
dan bahan yang digunakan adalah: kaca plan paralel, kertas putih, penggaris,
pensil. Alat percobaan yang kemungkinan tidak semua sekolah memilikinya
adalah kaca plan paralel, sebagai penggantinya dapat digunakan gelas yang berisi
air, pensil.
Pada materi pokok alat-alat optik yakni kegiatan 4 yaitu demonstrasi untuk
dapat menyimpulkan fungsi lup dalam ke hidupan sehari-hari. Alat dan Bahan
yang digunakan lup. Alat percobaan yang kemungkinan tidak semua sekolah
memilikinya adalah Lup, sebagai penggantinya dapat digunakan Kertas karton
ukuran 4 x 8 cm, selotip atau plester bening, pelubang kertas / cutter, pipet dan air
jernih secukupnya, kertas karton, lup dan koran.
9. Disain yang dirancang ini memuat langkah-langkah pertanyaan dan langkahlangkah percobaan secara mendetail dan sistematis, sehingga siswa dengan mudah
mengikuti petunjuk dalam melakukan peraktikum atau demonstrasi. Dengan
penyusunan yang mendetail dan sistematis ini sangat baik untuk sekolah yang
siswanya memiliki kemampuan rendah karena dapat menjamin tujuan yang dapat
dicapai olah semua siswa. Disain ini baik dilaksanakan untuk siswa yang
kemampuannya rata-rata, untuk siswa yang kemampuan lebih tinggi dapat
dikembangkan LKS yang pertanyaannya lebih umum yang dapat mengembangkan
kreativitas siswa. Contoh : pada meteri pokok Cahaya pada kegiatan 6, dan pada
materi pokok Ala-alat Optik pada kegiatan 4.
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10. Disain yang dirancang kemungkinan tidak semuanya dapat diajarkan dalam
proses pembelajaran karena kurangnya waktu. Kekurangan waktu itu bisa
dikarenakan tingkat kemampuan siswa yang rendah. Dalam KBK tidak sistem
kebut materi, maka guru mengajarkan materi sebatas yang bisa diajarkan. Agar
kondisi seperti ini tidak terlalu parah, maka guru sedapat mungkin selalu
mengevaluasi proses pembelajaran yang telah terlaksana agar guru dapat
mengetahui situasi siswanya.
11. Pnulis tidak menganggap bahwa hasil rancangan ini merupakan model
pembelajaran yang terbaik, apabila guru menemukan cara atau model lain yang
lebih baik dan lebih efektif, tetapi bukan hanya sekedar lebih mudah
pelaksanaannya, maka guru dapat menggunakan model lain tersebut.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan uji coba yang dilakukan terhadap siswa-siswi SLTP Santo Yosep
Pengudi Luhur Boro kelas II semester 2 dengan menggunakan silabus, dan LKS
dapat disimpulkan bahwa :
1. Dari hasil uji coba LKS, ternyata pembelajaran dengan menggunakan LKS
mampu membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran.
2. Dari hasil uji coba LKS, pembelajaran dengan metode demonstrasi dan
ekperimen ternyata membantu siswa terlibat dalam proses pembelajaran,
menemukan konsep, dan menumbuhkan sikap belajar mandiri dan
kepercayaan diri.
3. Dari hasil uji coba LKS, ternyata tidak semua pertanyaan-pertanyaan dalam
LKS dapat dijawab siswa. oleh karena itu, guru harus sudah menyiapkan
pertanyaan-pertanyaan arahan untuk membantu siswa sampai pada jawaban
dan konsep yang diharapkan
4. Dengan menggunakan LKS, dan media pembelajaran siswa dapat terlibat aktif
dalam pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator.
5. Meskipun jauh dari sempurna, pembelajaran yang konstruktivistik telah
melibatkan siswa sehingga siswa lebih mengarah pada pembelajaran yang
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konstruktivistik, karena dalam proses pembelajaran para siswa melakukan
serangkaian proses, siswa dapat menemukan dan mengkonstruksi sendiri
pengetahuannya

(melalui

kegiatan

seperti

mengamati

peristiwa,

mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, menjelaskan
kepada teman kelompoknya apabila teman kelompoknya bertanya, ada siswa
yang memberikan usulan kepada temannya, menyarankan kepada teman
kelompoknya dengan melihat pada buku yang ada, mengajar temannya, kerja
sama dengan teman dan keterlibatan dikelompok).
6. Siswa merasa senang dan sangat senang dengan pelajaran fisika melalui
pembelajaran konstruktivis karena dengan

pembelajaran konstruktivistik

siswa dapat menemukan sesuatu hal yang baru dalam pelajaran fisika tersebut.

B. Saran-saran
Perancang memberikan saran kepada guru fisika :
1. Sebanyak mungkin dapat dilakukan eksperimen, atau demonstrasi disertai
dengan LKS untuk menjaga keaktifan siswa secara terus-menerus.
2. Pembelajaran fisika pada pokok bahasan yang dapat dilakukan dengan metode
eksperimen, dan metode demonstrasi disertai dengan LKS, hendaknya
dilakukan sesering mungkin karena memberi pengalaman belajar secara nyata
dan lebih banyak waktu bagi siswa untuk berproses dalam membangun
konsepnya sendiri.
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3. LKS hendaknya disusun oleh guru sendiri yang disesuaikan dengan
kemampuan siswa, selain itu LKS bukanlah ringkasan materi dan kumpulan
latihan soal saja melainkan berisi semua kegiatan yang mampu mengajak
siswa untuk lebih banyak terlibat dalam pembelajaran.
4. Guru sebaiknya mengembangkan LKS ini sesuai dengan waktu, kondisi siswa
dan sekolah.
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LEMBAR KEGIATAN SISWA ( LKS )

Mata Pelajaran

: Fisika

Satuan Pendidikan

: Sekolah Lanjutan Tinggkat Pertama (SLTP)

Kelas

: II

Semester

: 2

Alokasi Waktu

: 34 jp

I. Kompetensi Dasar :
Mendeskripsikan tentang sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan
cermin dan lensa.
II. Indikator Hasil Belajar :
1. Membuktikan bahwa cahaya merambat lurus melalui pengamatan
2. Mengidentifikasi benda yang tembus cahaya dan benda yang tidak tembus
oleh cahaya
3. Menjelaskan hukum pemantulan yang diperolah melalui percobaan
4. Menjelaskan hukum pembiasan yang diperolah berdasarkan percobaan
5. Menggambarkan proses pembiasan pada dua atau lebih zat yang berbeda
indeks biasnya
6. Melakukan percobaan untuk menunjukan pembentukan bayangan suatu
benda baik umbra maupun penumbra
7. Mendefenisikan pengertian titik benda, titik bayangan, bayangan nyata,
dan bayangan maya pada proses pemantulan
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8. Mendefenisikan pengertian titik benda, titik bayangan, bayangan nyata,
dan bayangan maya pada proses pembiasan
9. Menyelidiki bahwa cahaya mengalami perubahan arah rambatan
(pembiasan) ketika melawati bidang batas antara dua medium
10. Mendefinisikan pengertian benda maya, benda nyata, bayangan maya,
bayangan nyata pada proses pembiasan
11. Mengamati sifat-sifat bayangan pada cermin datar
12. Menggambarkan pembentukan bayangan pada cermin datar
13. Menyelidiki sifat-sifat bayangan pada cermin cekung
14. Menggambarkan pembentukan bayangan pada cermin cekung dan
membandingkannya dengan hasil perhitungan
15. Mendeskripsikan penggunaan pada cermin cekung
16. Mengamati sifat-sifat bayangan pada cermin cembung
17. Menggambarkan pembentukan bayangan pada cermin cembung dan
membandingkannya dengan hasil perhitungan
18. Menyelidiki sifat-sifat bayangan pada lensa cembung
19. Mengamati sifat-sifat bayangan pada lensa cekung
20. Menggambarkan pembentukan bayangan pada lensa cekung dan
membandingkannya dengan hasil perhitungan.
III. Materi Pokok

: Cahaya

IV. Petunjuk

:

Dalam mempelajari materi cahaya ini, siswa diminta untuk melakukan
banyak kegiatan, antara lain membaca atau mempelajari sendiri uraian materi,
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menjawab pertanyaan dalam LKS, menyatakan suatu pengertian, mengajukan
pertanyaan, dan melakukan percobaan dengan mengikuti langkah-langkah yang
ada di LKS. Indikator hasil belajar ini dapat kamu capai dengan baik tergantung
pada kesungguhanmu melakukan kegiatan. Oleh karena itu lakukan kegiatan ini
dengan baik. Apabila kamu mengalami kesulitan segeralah tanyakan pada guru
dan jangan ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan. Jangan lupa sebelum kamu
melakukan kegiatan bacalah pengantarnya terlebih dahulu.
V. Kegiatan Belajar
CAHAYA
Kegiatan 1. Mendeskripsikan tentang pengertian cahaya

Tujuan : Siswa dapat menjelaskan pengertian cahaya
Masalah :
Dalam kehidupan sehari-hari kamu dapat menemukan senter, lilin, batu,
kayu, cahaya matahari, bulan, dan tanah.
Analisis
1. Benda manakah yang dapat menghasilkan sumber cahaya ?
2. Benda manakah yang tidak dapat menghasilkan sumber cahaya ?

Jawablah pertanyaan berikut :
1. Isilah pada masing-masing kolom dibawah ini, benda mana yang dapat
menghasilkan sumber cahaya dan benda mana yang tidak menghasilkan
sumber cahaya !
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Tabel. 20. Daftar benda-benda menghasilkan sumber cahaya, dan benda yang tidak
menghasilkan sumber cahaya.
No

Benda yang menghasilkan sumber cahaya

Benda yang tidak menghasilkan
sumber cahaya

2. Mengapa benda-benda pada kolom 1 kamu kelompokkan ke dalam benda yang
dapat menghasilkan sumber cahaya ?
Jawab:........................................................................................................
3. Mengapa benda-benda pada kolom 2 kamu kelompokkan ke dalam benda yang
bukan menghasilkan sumber cahaya ?
Jawab:........................................................................................................
Latihan 1.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan sungguh-sungguh !
1.Apakah lilin, senter, matahari, dan bulan merupakan sumber cahaya ?
Jawab ....................................................................................................
2. Apakah batu, dan kayu juga bisa di katakan sumber cahaya ?
Jawab ....................................................................................................
3. Mengapa senter, lilin, matahari, dan bulan bisa dapat menghasilkan sumber
cahaya sedangkan batu dan kayu tidak dapat menghasilkan sumber cahaya ?
Jawab ....................................................................................................
4. Setiap hari kita melihat cahaya matahari. Berasal dari manakah cahaya matahari
itu?
Jawab:..............................................................................................
5. Apabila mata kita tutup, kita tidak dapat melihat apa-apa. Sebaliknya jika kita
membuka mata lagi kita dapat melihat benda di sekitar kita. Mengapa bisa
demikian?
Jawab : ...................................................................................................
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6. Benda yang dapat menghasilkan cahaya di sebut ?
Jawab : ..................................................................................................]

Tugas 1. Pekerjaan Rumah
Kerjakan tugas dibawah ini !
1. Menjelaskan beberapa fungsi cahaya dalam kehidupan sehari-sehari selain
yang sudah ada dibuku !
Jawab :.............................................................................................
2. Sebutkan beberapa sifat cahaya yang anda ketahui !
Jawab :..............................................................................................

Kegiatan 2. Percobaan untuk membedakan benda gelap dan benda bening

Tujuan

: Siswa dapat menyimpulkan benda bening dan benda gelap.

Alat-alat : Lampu senter, layar, plastik, karton, tripleks, gelas kosong, gelas
berisi air,buku tebal, gelas berisi air sabun.

Masalah
1. Dalam kehidupan sehari-hari kamu menemukan, plastik, karton, tripleks, gelas
kosong, gelas berisi air, buku tebal, gelas berisi air sabun.
2. Kita dapat melihat ikan didasar kolam dengan jelas apabila airnya jernih.

Analisis
1. Kelompokkan benda mana yang termasuk menda bening, dan benda gelap ?
2. Nyatakan pengertianmu tentang benda bening
3. Nyatakan pengertianmu tentang benda gelap
4. Nyatakan pengertianmu tentang benda baur.
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Lakukan beberapa percobaan, dan jawablah pertanyaan berikut :
Percobaan 1. Menggunakan senter, layar, dan plastik.
Lengkah-langkah :
1. Lampu senter dan layar diatur seperti pada gambar 25 berikut.

Senter
Plastik

Layar

Gambar.25.
2. Nyalakan senter.
3. Tempatkan plastik diantara senter dan layar.
4. Amati cahaya pada layar.
5. Dapatkah kalian melihat lintasan cahaya pada layar ?
Jawab :............................................................................................

Percobaan. 2. Menggunakan senter, layar, dan karton.
Lengkah-langkah :
1. Lampuh senter dan layar diatur seperti pada gambar 25 berikut.

Senter
Karton
Gambar 26.

Layar

2. Nyalakan senter.
3. Tempatkan karton diantara senter dan layar.
4. Amati cahaya pada layar.
5. Dapatkah kalian melihat lintasan cahaya pada layar ?
Jawab :...............................................................................................
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Percobaan .3. Menggunakan senter, layar, dan tripleks.
Lengkah-langkah :
1. Lampuh senter dan layar diatur seperti pada gambar 25 berikut.

Senter

Tripleks

Layar

Gambar 27
2. Nyalakan senter.
3. Tempatkan tripleks diantara senter dan layar.
4. Amati cahaya pada layar.
5. Dapatkah kalian melihat lintasan cahaya pada layar ?
Jawab :...............................................................................................

Percobaan 4. Menggunakan senter, layar, dan gelas kosong.
Lengkah-langkah :
1. Lampuh senter dan layar diatur seperti pada gambar 25 berikut.

Senter

Gelas
Gambar 28

Layar

2. Nyalakan senter.
3. Tempatkan gelas kosong diantara senter dan layar.
4. Amati cahaya pada layar.
5. Dapatkah kalian melihat lintasan cahaya pada layar ?
Jawab :...............................................................................................
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Percobaan 5. Menggunakan senter, layar, dan gelas yang berisi air sabun
Lengkah-langkah :
1. Lampuh senter dan layar diatur seperti pada gambar 25 berikut.

Senter

Gelas berisi airsabun
Gambar 29

Layar

2. Nyalakan senter.
3. Tempatkan gelas yang berisi air sabun diantara senter dan layar.
4. Amati cahaya pada layar.
5. Dapatkah kalian melihat lintasan cahaya pada layar ?
Jawab :...............................................................................................

Percobaan 6. Menggunakan senter, layar, dan gelas berisi air
Lengkah-langkah :
1. Lampuh senter dan layar diatur seperti pada gambar 25 berikut.

Senter
Gelas berisi air
Gambar.30.

layar

2. Nyalakan senter.
3. Tempatkan gelas berisi air diantara senter dan layar.
4. Amati cahaya pada layar.
5. Dapatkah kalian melihat lintasan cahaya pada layar ?
Jawab :...............................................................................................
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Percobaan 7. Menggunakan senter, layar, dan buku tebal.
Lengkah-langkah :
1. Lampuh senter dan layar diatur seperti pada gambar 25 berikut.

Senter
Buku tebal
Gambar.31.

Layar

2. Nyalakan senter.
3. Tempatkan buku tebal diantara senter dan layar.
4. Amati cahaya pada layar.
5. Dapatkah kalian melihat lintasan cahaya pada layar ?
Jawab :..............................................................................................
6. Berdasarkan percobaan yang telah di lakukan diatas isi lembar pengamatan
pada tabel 21 berikut.
No

Nama barang
Terang

1
2
3
4
5
6
7

Cahaya pada layar
Samar-samar

Tidak tampak

Plastik
Karton
Tripleks
Gelas kosong
Buku tebal
Gelas berisi air
Gelas berisi air
sabun

7. Berdasarkan hasil pengamatan dan percobaanmu, jelaskan apa yang
dimaksudkan dengan benda gelap ?
Jawab :......................................................................................................
8. Berdasarkan hasil pengamatan dan percobaanmu, jelaskan apa yang
dimaksudkan dengan benda terang?
Jawab :......................................................................................................
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9. Berdasarkan hasil pengamatan dan percobaanmu, jelaskan apa yang
dimaksudkan dengan benda samar-samar ?
Jawab :......................................................................................................

Latihan 2.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan sungguh-sungguh !
1. Coba amati bagian-bagian dari rumah ! Bagian-bagian mana dari rumah yang
termasuk benda gelap, benda bening, dan benda keruh ?
Jawab :...................................................................................................
2. Sebutkan benda-benda disekitar kita yang yang termasuk benda bening, benda
gelap, dan benda keruh. Masukkan hasil pengamatanmu ke dalam tabel 22 berikut
!
No

Nama benda

Benda gelap

Benda bening

Benda keruh

Kegiatan 3.a. Percobaan : Menyelidiki Sifat-Sifat benda

Tujuan : Siswa dapat menyimpulkan sifat-sifat benda yakni benda tembus
cahaya dan benda tidak tembus cahaya.
Alat-alat : Sumber cahaya (senter), plastik bening, kayu, lempengan kaca,
kertas putih, karton, dan batu, kertas karbon.

Masalah
Dalam kehidupan sehari-hari kamu dapat menemukan banyak benda
antara lain seperti; tanah, batu, tubuh manusia, plastik bening, kayu, lempengan
kaca, kertas putih, karton, dan kertas karbon, dari benda-benda yang disebutkan
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diatas ada benda yang dapat ditembus cahaya, dan ada benda yang tidak dapat
ditembus cahaya.

Analisis
1. Kelompokkan benda mana yang dapat ditembus cahaya, dan benda mana yang
tidak dapat ditembus cahaya.
2. Nyatakan pengertianmu tentang benda tembus cahaya.
3. Nyatakan pengertianmu tentang benda tidak tembus cahaya.
4. Tuliskan kesimpulanmu tentang sifat-sifat benda yakni benda tembus cahaya,
dan benda tidak tembus cahaya.

Lakukan beberapa percobaan, dan jawablah pertanyaan berikut :

Percobaan 1 :menggunakan sumber cahaya dan kertas putih.
Langkah-langkah :
1. Lampuh senter dan kertas karbon diatur seperti gambar 1 !

senter
Kertas karbon
Gambar 32.
2. Nyalakan senter dan arahkan ke kertas putih !
3. Apakah kalian dapat melihat berkas cahaya di belakang kertas putih ?
Jawab: .......................................................................................

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Percobaan 2 : menggunakan sumbercahaya dan kertas karton.
Langkah-langkah
1. Lampu senter dan kertas karton diatur seperti gambar 1!

Senter
Kertas karton
Gambar 33.
2. Nyalakan senter dan arahkan kertas karton!
3.Apakah kalian dapat melihat berkas cahaya di belakang kertas karton?
Jawab:.........................................................................................

Percobaan 3 : menggunakan sumber cahaya dan lempeng kaca.
Langkah-langkah :
1. Lampuh senter dan lempeng kaca seperti gambar 1 !

Senter

Lempeng kaca
Gambar 34.

2. Nyalakan senter dan arahkan ke lempeng kaca !
3.Apakah kalian dapat melihat berkas cahaya di belakang lempeng kaca?
Jawab: .......................................................................................

Percobaan 4 : menggunakan sumber cahaya dan plastik bening.
Langkah-langkah :
1. Lampuh senter dan plastik bening seperti gambar 1 !

senter
.

Plastik bening

Gambar 35

2. Nyalakan senter dan arahkan ke plastik bening!
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3.Apakah kalian dapat melihat berkas cahaya di belakang plastik bening?
Jawab: .......................................................................................

Percobaan 5 : menggunakan sumber cahaya dan kayu.
Langkah-langkah :
1. Lampuh senter dan kayu seperti gambar 1!

Kayu

Senter
Gambar 36

2. Nyalakan senter dan arahkan ke kayu.!
3.Apakah kalian dapat melihat berkas cahaya di belakang kayu.?
Jawab: .......................................................................................

Percobaan 6 : menggunakan sumber cahaya dan batu.
Langkah-langkah :
1. Lampuh senter dan batu seperti gambar 1 !

senter

Batu

Gambar 37.
2. Nyalakan senter dan arahkan ke batu!
3. Apakah kalian dapat melihat berkas cahaya di belakang batu ?
Jawab: .......................................................................................
4. Setelah kamu melakukan 6 percobaan di atas, tuliskan hasil pengamatanmu !
Percobaan 1 : .................................................................................................
.................................................................................................
Percobaan 2 :.................................................................................................
.................................................................................................
Percobaan 3 :.................................................................................................
.................................................................................................
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Percobaan 4 :.................................................................................................
.................................................................................................
Percobaan 5: .................................................................................................
.................................................................................................
Percobaan 6 :.................................................................................................
.................................................................................................
5. Berdasarkan hasil percobaanmu ini, tuliskan kesimpulanmu tentang sifat-sifat
benda
Kesimpulan :...............................................................................................
...............................................................................................

Kegiatan 3. b
1. Setelah kamu melakukan percobaan-percobaan dalam kegiatan 3.a. Isilah pada
masing-masing kolom benda mana yang dapat dikelompokkan ke dalam benda
tembus cahaya dan benda tidak tembus cahaya yang terdapat pada tabel !

Tabel 23 .Daftar benda tembus cahaya dan benda tidak tembus cahaya
No

Benda tembus cahaya

Benda tidak tembus cahaya

2. Mengapa benda-benda pada kolom 1 kamu kelompokkan ke dalam benda
tembus cahaya ?
Jawab:........................................................................................................
3. Mengapa benda-benda pada kolom 1 kamu kelompokkan ke dalam benda
tembus cahaya ?
Jawab:........................................................................................................
4. Jadi apa yang dimaksud dengan benda tembus cahaya ?
Jawab :.......................................................................................................
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........................................................................................................
5. Jadi apa yang dimaksud dengan benda tidak tembus cahaya ?
Jawab :.......................................................................................................
........................................................................................................
Latihan 3.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini !
1. Pada kolam berisi air jernih, apakah kalian dapat melihat dengan jelas ikan
atau benda-benda lain yang didasar kolam?
Jawab :........................................................................
2. Apakah air dapat ditembus cahaya?
Jawab :.......................................................................
3. Apakah setiap benda dapat ditembus cahaya?
Jawab :.......................................................................
4. Apakah kertas putih dapat tembus cahaya?
Jawab :.......................................................................

Kegiatan 4 : Percobaan untuk membuktikan bahwa cahaya merambat lurus.
Tujuan

: Siswa dapat menyimpulkan cahaya merambat lurus.

Alat-alat : Sumber cahaya (lilin dan senter), bak kaca yang berisi air sabun, pipa
dengan bagian tengah melengkung, pipa bagian tengah tidak melengkung 2 kertas
karton yang berlubang, lidi, kertas karton yang tidak berlubang, korak api.

Masalah
1. Bila antara nyala lilin dan mata ada penghalang berupa benda tidak tembus
cahaya, maka nyala lilin tersebut tidak kelihatan karena tidak ada cahaya yang
sampai kemata.
2. Cahaya matahari yang menerobos ke dalam rumah melalui celah kecil akan
terlihat membentuk garis lurus.
3. Nyala lampu mobil, dan senter pada malam hari membentuk garis lurus.
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Analisis
Tuliskan kesimpulanmu tentang cahaya merambat lurus

Lakukan beberapa percobaan, dan jawablah pertanyaan berikut :

Percobaan 1 : menggunakan sumber cahaya (lilin), dan kertas karton yang tidak
berlubang.
Langkah-langkah :
1. Nyalakan lilin dan lihatlah! Apakah kamu dapat melihat cahaya?
Jawab : ....................................................................................................
2. Tanyakan kepada temanmu apakah temanmu yang lain dapat melihat
cahaya lilin?
Jawab :.....................................................................................................
3. Tutuplah wajah salah satu teman kelompokmu dengan karton, apakah dia
dapat melihat cahaya?
Jawab : .....................................................................................................
4. Tanyakan kepada temanmu apakah teman-teman yang lain dapat melihat
cahaya lilin?
Jawab : .......................................................................................................

Percobaan 2 : menggunakan sumber cahaya (senter), dan kertas karton yang
tidak berlubang.
Langkah-langkah :
1. Aturlah kertas karton dan senter seperti pada gambar 33 diatas !
2. Nyalakan senter dan arahkan ke kertas karton !
3. Apakah ada berkas cahaya yang ada pada kertas karton !
Jawab : ....................................................................................................
4. Berupa apakah lintasan cahaya yang kamu lihat pada kertas putih!
Jawab : .................................................................................................
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Percobaan 3 : menggunakan sumber cahaya (senter), bak kaca yang berisi air
sabun, 1 kertas karton yang berlubang.
Langkah-langkah :
1. Senter, kertas karton yang berlubang, dan bak kaca yang berisi air sabun
diatur seperti pada gambar 8 !

Senter
Kertas karton berlubang

Bak kaca yang berisi air sabun

Gambar 38.
2. Senter dinyalakan dan arahkan ke kertas karton.
3. Dapatkah kalian melihat lintasan cahaya dalam bak air sabun ?
Jawab :..........................................................................................

Percobaan 4 : menggunakan sumber cahaya (lilin), korek api, 2 kertas karton
yang belubang.
Langkah-langkah :
1. Nyalakan sebuah lilin!
2. Letakkan dua buah kertas karton di belakang lilin seperti pada gambar 39!

senter
Kertas karton yang berlubang
Gambar 39.
3.Buatlah sebuah lubang pada masing-masing kertas karton tepat di tengahnya
4. Kemudian, lihatlah nyala lilin itu melalui kedua lubang karton !
5. Dapatkah kamu melihat cahaya lilin?
Jawab :...............................................................................
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Percobaan 5 : Menggunakan pipa dengan bagian tengah melengkung, pipa
dengan bagian tengah tidak melengkung, dan lilin.
Langkah-langkah :
1. Susunlah alat percobaan seperti pada gambar 40 a, dan b dibawah ini !

Lilin
Gambar.40 a.

Lilin
Gambar.40 b.

2. Lihat nyala lilin pada susunan gambar (a). Dapatkah kamu melihat nyala
lilin tersebut ?
Jawab : ................................................................................
3. Selanjutnya, Lihat nyala lilin pada susunan gambar (b). Dapatkah kamu
melihat nyala lilin tersebut ?
Jawab : ................................................................................
4. Setelah kamu melakukan 5 percobaan di atas, tuliskan hasil pengamatanmu !
Percobaan 1 : .................................................................................................
.................................................................................................
Percobaan 2 : .................................................................................................
.................................................................................................
Percobaan 3 :.................................................................................................
.................................................................................................
Percobaan 4:.................................................................................................
.................................................................................................
Percobaan 5 : .................................................................................................
.................................................................................................
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Tugas. 2 Pekerjaan Rumah
Kerjakan tugas dibawah ini !
1. Sebutkan 5 contoh sumber cahaya kecuali yang matahari !
Jawab :............................................................................
.............................................................................
2. Apakah sumber cahaya memancarkan cahaya hanya satu arah saja ?
Jawab :............................................................................
.............................................................................
3. Mengapa sebuah lampu diruangan mampu menerangi seluruh ruangan
tersebut ?
Jawab :......................................................................................

Kegiatan 5 : Percobaan untuk menyelidiki Hukum Pemantulan.

Tujuan

: Siswa dapat menyimpulkan peristiwa pemantulan cahaya.

Alat-alat

: Kertas putih, penggaris, busur setengah lingkaran, jarum pentul
dan cermin datar.

Masalah
Kita dapat melihat sebuah benda bila ada cahaya yang dipantulkan dari
benda tersebut sampai ke mata kita. Bila tidak ada cahaya, maka benda tersebut
tidak akan terlihat. Coba kamu bayangkan ketika kamu berada di ruang kelasmu
dalam keadaan gelap gulita.
Analisis
1. Apakah kamu dapat melihat meja, kursi, atau lemari yang ada didalam ruang
kelasmu dalam keadaan gelap gulita ?
2. Tuliskan kesimpulanmu tentang Hukum Pematulan Cahaya

Lakukan beberapa percobaan, dan jawablah pertanyaan berikut :
Langkah-langkah :
Buatlah dua garis saling tegak lurus di kertas yang sudah di sediakan, namai
garis pertama x dan garis kedua y.
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1. Tandai titik x dan y tersebut dengan Z seperti contoh pada gambar 41.
Z

x
y

Gambar 41.
2. Buatlah garis menuju Z yang tidak tidak berimpit dengan x maupun y.
Namai garis itu P sehingga mengasilkan gambar seperti gambar 42.
z

x

P

y

Gambarposisi
42 tegak ditengah-tengah garis x dan y, sisi
3. Letakkan cermin dengan
bawah berimpit dengan x. Lihat cermin searah dengan P, akan tampak
bayangan P Seperti gambar 43
z

x

P
y
Gambra 43.
4. Lihat bayangan garis pada cermin searah dengan P. Buat garis Q, segaris
dengan bayangan P yang terlihat didepan cermin seperti pada contoh
gambar 44.
x

z
Q

y

P

Gambra 44.
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5. Ambil cermin dari kertas dan berilah arah pada garis P, dan Q, seperti
gambar 45.
Gambar 45.
z

x
Q

y

P

6. Berilah tanda yang mana sudut datang, dan yang mana sudut pantul pada
gambarmu !
Jawab :................................................................................................
7.

Ukurlah besarnya sudut datang, dan sudut pantul menggunakan busur,
masukan dalam tabel 24.
Tabel 24. Hasil Pengukuran Sudut Datang dan Sudut Pantul.
No

Sudut datang

Sudut pantul

8. Ulangi percobaanmu sebanyak tiga kali dengan kemiringan garis P yang
berbeda-benda.
9. Catatlah hasil percobaanmu pada tabel 24 !
10. Sama atau tidakkah besarnya sudut datang dengan sudut pantul ?
Jawab:.............................................................................................
11. Apabila berbeda, seberapa besar perbedaan antara sudut datang dengan
sudut pantul ?
Jawab:.............................................................................................
12. Bila percobaan dilakukan dengan teliti dan sungguh-sungguh akan
diperolah hasil besarnya sudut datang sama dengan sudut pantul.
13. sebidang atau tidakkah sinar datang, garis norma, dan sinar pantul ?
Jawab:............................................................................................. .
14. Sebutkan hukum pemantulan cahaya ?
Jawab:.....................................................................................................
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Latihan 4.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini !
1. Pada saat kamu sedang berada didepan cermin, apakah kamu dapat melihat
dirimu dicermin tersebut ?
Jawab :..............................................................................................
2. Pada saat kamu berada didalam kelas disiang hari, ada seberkas cahaya
didinding atau di langit-langit. Apabila jendela kaca nako di kelas kamu gerakgerakan, cahaya itu juga ikut bergerak sesuai dengan arah gerakan kaca jendela
kelasmu. Berasal dari manakah berkas cahaya tersebut ?
Jawab :..............................................................................................
..............................................................................................
3. Mengapa berkas cahaya tersebut ikut bergerak saat kaca jendela nako kamu
gerakan ?
Jawab :..............................................................................................
.............................................................................................
4. Apa saja kegunaan cermin datar ?
Jawab :..............................................................................................
..............................................................................................
5. Bagaimana caranya agar kalian dapat melihat benda-benda yang ada dibelakang
cermin ?
Jawab :..............................................................................................
..............................................................................................

Tugas 1 . Membuat karangan tentang cermin minimal 2 halaman

Kegiatan 6. Percobaan untuk menyelidiki Peristiwa Pembiasan .

Tujuan

: Siswa dapat menyelidiki dan menyimpulkan peristiwa pembiasan

cahaya, serta, menggambarkan proses pembiasan pada dua benda yang berbeda
indeks

bias.
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Alat-alat : Kaca plan parallel, kertas putih, penggaris, pensil
Pensil tampak membengkok di dalam air
Masalah
Pensil tampak membengkok ketika berada didalam air
Analisis
1. Mengapa pensil tampak membengkok ketika berada didalam air ?
2. Tuliskan kesimpulanmu tentang Hukum Pembiasan cahaya

Lakukan beberapa percobaan, dan jawablah pertanyaan berikut :
Langkah-langkah :
1. Letakkan kaca plan parallel di atas kertas, kemudian buatlah garis pada kedua
tepi kaca seperti pada gambar. Namai kedua garis tersebut garis 1 dan garis 2
seperti gambar 46.
1

I
Kaca

II

2
III
Gambar 46.
Kemudian beri nama daerah I, II, dan III seperti gambar 18.
2. Pindahkan kaca dari kertas.
3. Buatlah garis tegak lurus terhadap garis I, garis ini disebut garis normal N1.
Namai titik perpotongan antara garis normal dangan garis 1 itu titik X seperti
pada gambar 47.
1

X

N1

I
II
III

2
Gambar 47.
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4. Buat garis menuju titik X yang tidak boleh berimpit dengan garis 1 maupun
garis N1. Namai garis tersebut dengan AX seperti pada gambar 48.

A

N1
X

1

I
II

2

III

Gambar 48.
5. Letakkan kembali kaca dikertas, kedua sisinya berimpitan dengan garis 1 dan
garis 2
6. Buat garis menuju titik X yang tidak boleh berimpit dengan garis 1 maupun
garis N1. Namai garis tersebut dengan AX seperti pada gambar 49.
A

N1
X

1

I
II

2

III
Gambar 49.

7. Lihat AX dari daerah III, seperti pada gambar 50.
A

N1

1

Kaca

I

X

II

2

III
Gambar 50.

8. Terhadap garis 2, sebagai garis normal N2 yang memotong di Y, kemudian
hubungkan X dan Y, maka akan nampak seperti gambar 51..
A
1

2

N1
X
Y
N2

Gambar 51.

B
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9.Apakah XY segaris dengan AX danYB ?
Jawab :………………………………………………………
10. Berikan komentarmu tentang gambar yang kamu buat.
Jawab :……………………………………………………….
11. Berilah arah pada garis AX, XY, dan YB. Arah garis AX dari A ke X,
arah XY dari X ke Y, dan arah YB dari Y ke B.
12. Berdasarkan uraian-uraian di atas, lengkapi gambar berikut.
Udara
Kaca
Udara
Gambar 52
13. Apabila sinar dibiaskan dari udara ke kaca, mana yang lebih besar
sudut datang atau sudut bias ?
Jawab :……………………………………………………………..
14. Kalau demikian, sinar biasnya menjauhi ataukah mendekati garis normal ?
Jawab :……………………………………………………………..
15. Apabila sinar dibiaskan dari kaca ke udara, mana yang lebih besar
sudut datang atau sudut bias ?
Jawab :……………………………………………………………..
16. Kalau demikian, sinar biasnya menjauhi ataukah mendekati garis normal ?
Jawab :……………………………………………………………..
17. Berdasarkan jawaban-jawabanmu tersebut, tuliskan kesimpulanmu
secara umum mengenai pembiasan cahaya.
Kesimpulan :………………………………………………………
……………………………………………………….

228
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Pekerjaan rumah 3. Mencari sendiri konsep tentang pembiasan cahaya
dengan membaca buku fisika.
Untuk lebih memahami proses pembiasan cahaya, bacalah uraian dalam buku
Belajar Aktif Fisika untuk SLTP kelas 2 karangan D.suryana, halaman 80-83,
Sains Fisika SMP untuk kelas VII semester 2 karangan Marthen Kanginan,
halaman 39-53 tentang pembiasan cahaya. Apabila kamu mengalami kesulitan
dalam memahami maksud uraian tersebut tanyakanlah pada gurumu.

Tugas 2. Membuat karangan tentang lensa minimal 3 halaman.

Kegiatan 7. Percobaan untuk menyelidiki terjadinya bayang-bayang

Tujuan

: Siswa dapat menyimpulkan pengertian bayang-bayang melalui

percobaan.
Alat-alat : Layar, sumber cahaya, bola pingpong, karet penghapus,
sendok,pensil, buku, kotak pensil, dan benang.
Masalah
Ketika kamu berada di lapangan bola kaki pada siang hari tanpa
menggunakan payung kamu akan melihat bayangan kamu sendiri
Analisis
Nyatakan pengertianmu tentang bayangan

Lakukan beberapa percobaan, dan jawablah pertanyaan berikut :

Percobaan 1. Menggunakan layar, sumber cahaya, bola pingpong, dan benang.
Langkah-langkah :
1. Susun sumber cahaya dan layar seperti gambar 53.
Benang
Gambar 53
Senter

Bola pingpong

Layar
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2. Letakkan bola pingpong di antara senter dan layar dengan cara diikat dengan
benang kemudian digantung seperti gambar 53.
3. Apakah muncul daerah gelap di layar ?
Jawab :.....................................................................................
4. Disebut apakah daerah gelap tersebut ?
Jawab :.....................................................................................
5. Bagimana bentuknya ?
Jawab :.....................................................................................
6. Pada saat bola pingpong di gantungkan di antara senter dan layar terjadi daerah
gelap di layar. Mengapa bisa terjadi demikian ?
Jawab :.....................................................................................

Percobaan 2. Menggunakan layar, sumber cahaya, buku, dan benang.
Langkah-langkah :
1. Susun sumber cahaya dan layar seperti gambar 52.

benang

senter

Buku
Layar
Gambar 54

2. Letakkan buku di antara senter dan layar dengan cara diikat dengan benang
kemudian digantung seperti gambar 54.
3. Apakah muncul daerah gelap di layar ?
Jawab :.....................................................................................
4. Disebut apakah daerah gelap tersebut ?
Jawab :.....................................................................................
5. Bagimana bentuknya ?
Jawab :.....................................................................................
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6. Pada saat buku kita letakkan di antara senter dan layar terjadi daerah gelap di
layar . Mengapa bisa terjadi demikian ?
Jawab :.....................................................................................

Percobaan 3. Menggunakan layar, sumber cahaya, sendok, dan benang.
Langkah-langkah :
1. Susun sumber cahaya dan layar seperti gambar 52.
Benang
Sendok
Senter

Pensil

Layar

Gambar 55.

2. Letakkan sendok di antara senter dan layar dengan cara diikat dengan benang
kemudian digantung seperti gambar 55.
3. Apakah muncul daerah gelap di layar ?
Jawab :.....................................................................................
4. Disebut apakah daerah gelap tersebut ?
Jawab :.....................................................................................
5. Bagimana bentuknya ?
Jawab :.....................................................................................
6. Pada saat sendok kita letakkan di antara senter dan layar terjadi daerah gelap di
layar. Mengapa bisa terjadi demikian ?
Jawab :.....................................................................................
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Percobaan 4. Menggunakan layar, sumber cahaya, pensil, dan benang.
Langkah-langkah :
1. Susun sumber cahaya dan layar seperti gambar 56.
Benang

Gambar 56.
Senter
Pensil

Layar

2. Letakkan pensil di antara senter dan layar dengan cara diikat dengan benang
kemudian digantung seperti gambar 56.
3. Apakah muncul daerah gelap di layar ?
Jawab :.....................................................................................
4. Disebut apakah daerah gelap tersebut ?
Jawab :.....................................................................................
5. Bagimana bentuknya ?
Jawab :.....................................................................................
6. Pada saat pensil kita letakkan di antara senter dan layar terjadi daerah gelap di
layar. Mengapa bisa terjadi demikian ?
Jawab :.....................................................................................

Percobaan 5. Menggunakan layar, sumber cahaya, karet penghapus, dan benang.
Langkah-langkah :
1. Susun sumber cahaya dan layar seperti gambar 57.
Benang

Senter

Karet penghapus
Gambar 57.

Layar

2. Letakkan karet penghapus di antara senter dan layar dengan cara diikat dengan
benang kemudian digantung seperti gambar 57.
3. Apakah muncul daerah gelap di layar ?
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Jawab :.....................................................................................
4. Disebut apakah daerah gelap tersebut ?
Jawab :.....................................................................................
5. Bagimana bentuknya ?
Jawab :.....................................................................................
6. Pada saat karet penghapus kita letakkan di antara senter dan layar terjadi daerah
gelap di layar. Mengapa bisa terjadi demikian ?
Jawab :.....................................................................................
7. Setelah kamu melakukan 5 percobaan di atas, tuliskan hasil pengamatanmu !
Percobaan 1 : .................................................................................................
.................................................................................................
Percobaan 2 : .................................................................................................
.................................................................................................
Percobaan 3 :.................................................................................................
.................................................................................................
Percobaan 4 :.................................................................................................
.................................................................................................
Percobaan 5:.................................................................................................
...............................................................................................
8. Berdasarkan hasil percobaanmu ini, tuliskan kesimpulanmu tentang bayangan !
Kesimpulan :...............................................................................................
...............................................................................................
Latihan 5.
Jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini dengan sungguh-sungguh !
1. Ketika kamu berada disekitar pohon yang terkena sinar matahari, apa yang
kamu lihat ?
Jawab :............................................................................
2. Apakah kamu melihat daerah gelap yang menyerupai gambar pohon ?
Jawab :............................................................................
3. Jelaskan bagimana terbentuknya gambaran gelap tadi ?
Jawab :...........................................................................
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Kegiatan 8. Percobaan untuk menyelidiki bayangan umbra dan bayangan
penumbra

Tujuan

: Siswa dapat menyimpulkan bayangan umbra dan bayangan

penumbra.
Alat-alat : Sumber cahaya (senter), lampu, bola pingpong, karet penghapus,
buku, layar, karton berlubang satu yang diameter lubangnya lebih kecil dari
diameter senter.
Masalah
Ketika kamu nyalakan senter dan arahkan senter kesuatu benda yang
berada di belakang layar, kamu akan melihat bayangan. Dimana ada bayangan
yang tidak mendapatkan cahaya sedikitpun pada layar, dan ada bayangan yang
masih mendapatkan cahaya pada layar atau bayangan pada layar berupa samarsamar.
Analisis
1. Di sebut apakah bayangan yang tidak mendapatkan cahaya sama sekali pada
layar?
2. Di sebut apakah bayangan yang mendapatkan cahaya berupa bayangan samarsamar ?
3. Nyatakan pengertianmu tentang Umbra
4. Nyatakan pengertianmu tentang Penumbra

Lakukan beberapa percobaan, dan jawablah pertanyaan berikut :
Percobaan 1. Menggunakan layar, sumber cahaya, kotak pensil.
Langkah-langkah :
1. Susun sumber cahaya dan layar seperti gambar 57.

Senter

Kotak pensil
Gambar 57.

Layar
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2. Letakkan kotak pensil di antara senter dan layar seperti gambar 29.
3. Apakah terjadi bayang pada layar ?
Jawab :............................................................................
4. Apakah bayang-bayang tersebut mempunyai kegelapan yang sama ?
Jawab :............................................................................
5. Jika tidak, coba kamu perhatikan dengan sungguh-sungguh atau gantilah
penghapus dengan benda lain yang lebih besar atau kecil.
6. Bayang-bayang gelap yang kamu lihat, terjadi karena daerah di belakang benda
tidak mendaptkan cahaya sama sekali dan disebut umbra. Sedangkan bayangbayang yang terjadi karena sebagian daerah di belakang benda masih menerima
cahaya dan disebut penumbra.
7. Jadi umbra adalah :.......................................................................................
........................................................................................
8. Jadi penumbra adalah :...................................................................................
....................................................................................
Percobaan 2. Menggunakan sumber cahaya (senter), buku, dan layar.
Langlah-langkah :
1. Susun sumber cahaya dan layar seperti gambar 58.

Senter
Karton berlubang

Layar

Gambar 58.
2. Letakkan buku diantara senter dan layar !
3. Apakah menghasilkan bayangan umbra ?
Jawab :.........................................
4. Apakah menghasilkan bayangan penumbra ?
Jawab :.........................................
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Percobaan 3.
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Menggunakan sumber cahaya (senter), bola pingpong, karet

penghapus, buku, layar, karton berlubang satu yang diameter lubangnya lebih
kecil dari diameter senter.
Langlah-langkah :
1. Susun sumber cahaya dan layar seperti gambar 59.

Senter
Karton berlubang

Layar

Gambar 59.
2. Letakkan karton berlubang diantar senter dan layar !
3. Apakah menghasilkan bayangan umbra ?
Jawab :.........................................
4. Apakah menghasilkan bayangan penumbra ?
Jawab :.........................................
5. Ulangi percobaan dari langkah 1-4 untuk benda ynag berbeda! Tuliskan
pengamatanmu dalam tabel 25.
Tabel 25. Hasil pengmatan terhadap terjadinya umbra dan penumbra.
No percobaan

Nama benda

Dengan karton
Terjadi
Umbra
Penumbra

Catatan : Diameter lubang pada karton lebih kecil dari pada diameter senter.
6. Berdasarkan hasil pengamatan yang kamu tuliskan dalam tabel 4, apa syarat
terjadinya umbra ?
Jawab :...................................................................................
7. Apa syarat terjadinya penumbra ?
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Jawab :....................................................................................
8. Berdasarkan jawabanmu pada langkah 6, dan 7 nyatakan kembali pengertian
umbra dan penumbra !
Umbra adalah

:........................................................................
..........................................................................

Penumbra adalah :........................................................................ ..
..........................................................................
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Lember Kerja Siswa materi pokok alat-alat optik
Mata Pelajaran

: Fisika

Satuan Pendidikan

: Sekolah Lanjutan Tinggkat Pertama (SLTP)

Kelas

: II

Semester

:2

Alokasi Waktu

: 12 jp

I. Standar Kompetensi
Mendeskripsikan mata sebagai alat optik
II. Indikator Dasar
1.

Menjelaskan fungsi mata sebagai alat optik

2.

Menggambarkan pembentukan bayangan benda pada retina

3.

Menjelaskan beberapa cacat mata dan penggunaan kaca mata

4.

Menyelidiki ciri-ciri kamera sebagai alat optik

5.

Menjelaskan konsep lup sebagai alat optik

6.

Menjelaskan cara kerja beberapa produk teknologi yang

relevan, seperti mikroskop, berbagai jenis teropong, dan periskop

III. Materi Pokok : Alat Optik

IV. Petunjuk
Dalam mempelajari materi Pokok Alat Optik ini, siswa diminta untuk
melakukan banyak kegiatan, antara lain; membaca atau mempelajari sendiri uraian
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materi, menjawab pertanyaan dalam LKS, menyatakan suatu pengertian, mengajukan
pertanyaan, dan melakukan percobaan dengan mengikuti langkah-langkah yang ada
di dalam KLS. Indikator hasil belajar ini dapat tercapai dengan baik tergantung pada
kesungguhanmu dalam melakukan kegiatan. Oleh karena itu lakukkan kegiatan ini
dengan baik. Apabila kamu mengalami kesulitan segeralah tanyakan pada guru dan
jangan ragu-ragu dalam menjawab pertanya. Jangan lupa sebelum kamu melakukan
kegiatan bacalah kegiatannya terlebih dahulu.

V. Kegiatan Belajar

I. Mata
* Bagian-bagian mata dan fungsinya
Kegiatan 1.1. Menjelaskan bagian-bagian Mata dan fungsinya
Tujuan : Siswa dapat menjelaskan tentang bagian-bagian mata, dan
fungsi mata.
Jawablah beberapa pertanyaan berikut :
Untuk lebih memahami konsep tentang fungsi mata sebagai alat optik, dan
bagian-bagian dari mata, bacalah dalam buku belajar aktif fisika untuk SLTP kelas 2
karangan D. Suryana, halaman, 97-98, Sains fisika SMP untuk kelas VII semester 2
karangan Marthen Kanginan, halaman 83-85 tentang Alat optik. Setelah anda
membacanya jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini !
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1. Lihatlah gambar penampang mata dan bagian-bagiannya.

Gambar 64. Bagian-bagian penampang mata
2. Sebutkan bagian-bagian gambar penampang mata yang sudah diberi nomor
Jawab :.................................................................................................................
..................................................................................................................
................................................................................................................
3. Sebutkan Fungsi setiap bagian dari mata
Jawab :..................................................................................................................
...................................................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
5. Daya akomodasi mata merupakan kemampuan mata untuk menipis atau menebal
sesuai dengan jarak benda yang di lihat. Agar benda dapat dilihat dengan jelas oleh
mata, benda itu harus di letakkan pada daerah penglihatan mata atau antara titik dekat
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dan titik jauh dari mata. Apakah yang di maksudkan dengan titik dekat dan titik jauh
dari mata ? jelaskan !
Jawab :...........................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

2. Ketidaksempurna pada mata
*

Beberapa

ketidaksempurnaan

pada

mata

dan

bagaimana

cara

menaggulanginya.
Kegiatan 2. Menjelaskan ketidaksempurnaan pada mata dan bagaimana cara
menanggulanginya.
Tujuan : Siswa dapat menjelaskan ketidak sempurnaan pada mata,
dan bagaimana cara mengatasinya.
Jawablah beberapa pertanyaan berikut :
Kegiatan 1
Untuk lebih memahami konsep tentang, ketidaksempurnaan pada mata dan
bagaimana cara menaggulanginya, bacalah dalam buku belajar aktif fisika untuk
SLTP kelas 2 karangan D. Suryana, halaman, 99-101, Sains fisika SMP untuk kelas
VII semester 2 karangan Marthen Kanginan, halaman 86-92 tentang ketidak
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sempurnaan pada mata dan bagaimana cara menanggulanginya. Setelah anda
membacanya jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini !
1. Amatilah dengan sungguh-sungguh skema mata miopi berikut ini ! Belakang’

Belakang

Depan

Gambar 65. Skema mata miopi
2.

Sinar

yang

datang

sejajar,

menunjukkan

bahwa

benda

letaknya....................................
3. Pada keadaan gambar 2 diatas dimanakah letak bayangan benda di depan retina
atau di belakang retina ?
Jawab :.............................................................................................
4. Berdasarkan jawabanmu pada soal no 3, apakah bayangan benda tersebut dapat
terlihat dengan jelas atau tidak ?
Jawab :...................................................................
5. Jika demikian, mata orang tersebut dapat dikatakan normal atau tidak ?
Jawab :.....................................................................
6. Orang yang mengalami ketidaknormalan seperti itu disebut ?
Jawab :.......................................................................
7. a. Ke arah kanan atau ke arah kirikah bayangan tersebut harus bergeser agar benda
dapat terlihat dengan jelas ?
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Jawab :.......................................................................
b. Supaya dapat terjadi seperti pada a, sinar datangnya harus lebih menyebar atau
mengumpulkan ?
Jawab :........................................................................
c. Agar dapat terjadi seperti pada b, lensa cembung atau cekungkah yang harus
digunakan ?
Jawab :...................................................................

8. Kalau demikian gambarkan mata, lensa kaca yang diperlukan dan jalannya sinar !
Gambar !
Lensa cekunga

Penglihatan terkoreksi

Jatuh diretina

Gambar 66. Mata miopi dengan menggunakan lensa cekung
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Kegiatan 2
1. Amatilah dengan sungguh-sungguh skema mata Hipermetropi berikut ini !

Belakang

Depan

Gambar 67. Skema mata Hipermetropi
2. Sinar yang datang menuju mata bersifat divergen, hal ini menunjukkan bahwa
benda letaknya.................................................................
3. Pada keadaan gambar 3 diatas dimanakah letak bayangan benda di depan retina
atau di belakang retina ?
Jawab :..............................................................
4. Berdasarkan jawabanmu pada soal no 3, apakah bayangan benda tersebut dapat
terlihat dengan jelas atau tidak ?
Jawab :.............................................................
5. Jika demikian, mata orang tersebut dapat dikatakan normal atau tidak ?
Jawab :..........................................................................
6. Orang yang mengalami ketidaknormalan seperti itu disebut ?
Jawab :...............................................................................
7. a. Ke arah kanan atau ke arah kirikah bayangan tersebut harus bergeser agar benda
dapat terlihat dengan jelas ?
Jawab :........................................................
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b. Supaya dapat terjadi seperti pada a, sinar datangnya harus lebih menyebar atau
mengumpulkan ?
Jawab :..........................................................................................
c. Agar dapat terjadi seperti pada b, lensa cembung atau cekungkah yang harus
digunakan ?
Jawab :.............................................................................................
8. Kalau demikian gambarkan mata, lensa kaca yang diperlukan dan jalannya sinar !
Gambar

Lensa cembung

Jatuhnya bayangan
Penglihatan terkoreksi

Gambar 68. Mata miopi dengan menggunakan lensa cembung

Berdasarkan hasil pengamatanmu tuliskan kesimpulanmu !
Kesimpulan.................................................................................................................
.................................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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4. Lup
Kegiatan 4. Percobaan untuk menyelidiki fungsi lup dalam kehidupan
sehari-hari
Tujuan

: Siswa dapat menyimpulkan fungsi lup dalam ke
hidupan sehari-hari.

Alat-alat : Lup, koran, kertas karton, isolatip, air, gunting
Percobaan 1. Menggunakan, Air bening secukupnya, kertas karton, selotip bening,
pelubang kertas, dan pipet
Langkah-langkah :
1. Lubangi karton pada bagian tengahnya (diameter 1 cm ).
2. Tempelkan selotip bening pada karton tepat bagian yang lubang.
3. Isi pipet dengan air jernih dan teteskan pada bagian lubang yang tertutup
selotip
4. Letakkan karton yang telah ditetesi air secara mendatar diatas tulisan yang
relatif kecil. Perhatikan tulisan dari tetesan air.Lihat gambar 69.

Karton

Selotip

Setetes air
Lubang
Gambar 70. lup sederhana
5. Dari percobaan diatas, perhatikan tulisan dari atas tetesan air. Apakah tulisan
terlihat lebih besar ?
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Jawab;……………………………………………………………..
6. Lensa air yang di pakai dalam percobaan 1, disebut lup yang fungsinya sebagai
kaca pembesar.
Percobaan 2. Menggunakan, Lup, dan koran
Langkah-langkah :
1. Ambilah koran yang sudah disediakan.
2. Letakkan lup pada tulisan koran yang relatif kecil.
3. Perhatikan tulisan yang terlihat pada lup. Apakah tulisan terlihat lebih besar ?
Jawab;………………...........................................
4. Agar kamu lebih yakin, carilah tulisan lain pada buku bacaan atau buku tulismu
dan lakukan kembali langkah 1-3.
5. Berdasarkan hasil percobaan diatas tuliskan kesimpulanmu !
Kesimpulan:..................................................................................................
.

....................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................

