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Lampiran 2 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

( RPP ) 

Nama Sekolah : SD Kristen 04 Eben Haezer Salatiga 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) 

Materi pokok            : Sifat-Sifat Cahaya 

Kelas/Semester : V/II 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit ( 1x pertemuan ) 

 

1. Standar Kompetensi 

6.  Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu 

karya/model. 

2. Kompentensi Dasar 

            6.1 . Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. 

3. Indikator 

a. Secara individu maupun kelompok, siswa dapat mendemonstrasikan sifat 

cahaya yang mengenai berbagai benda bening (bening, berwarna dan 

gelap) 

b. Secara individu maupun kelompok, siswa dapat mendeskripsikan sifat-

sifat cahaya yang mengenai cermin datar dan cermin lengkung (cembung 

atau cekung). 

c. Secara individu maupun kelompok, siswa dapat menunjukkan contoh 

peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari melalui 

percobaan. 

d. Secara individu maupun kelompok, siswa dapat menunjukkan bukti 

bahwa cahaya putih terdiri dari berbagai warna. 
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4. Tujuan Pembelajaran 

      Setelah mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran outdooor 

activities, siswa diharapkan dapat: 

a. Bekerjasama dengan siswa yang lain dalam menjelaskan sifat-sifat 

cahaya. 

b. Secara individu dapat menjelaskan pengertian sifat-sifat cahaya. 

c. Secara individu dapat memberikan contoh sifat-sifat cahaya. 

d. Secara berkelompok dapat mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. 

e. Secara individu dan kelompok belajar memanfaatkan sumber-sumber 

belajar di sekitar lingkungan sekolahnya. 

 Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin (discipline), Rasa hormat dan 

perhatian (respect), Tekun (diligence), Bekerjasana (cooperatively), 

Tanggungjawab (responsibility), dan Ketelitian (carefulness) 

5. Model dan Metode Pembelajaran 

a. Model Pembelajaran : Pembelajaran Outdoor Activities 

b. Metode Pembelajaran : Pengamatan di luar kelas, Diskusi, Presentasi, 

Tanyajawab. 

 

6. Materi Ajar 

             Cahaya dan Sifat-Sifatnya 

a. Cahaya dapat menembus benda bening 

Mengapa ikan dan benda-benda lain dapat terlihat jelas di dasar kolam 

yang berair jernih? Apakah air dapat ditembus cahaya? Apakah setiap 

benda dapat ditembus cahaya?  
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b. Cahaya dapat dipantulkan 

Pada umumnya, cahaya mengenai permukaan suatu benda akan 

dipantulkan. Apakah yang terjadi jika cahaya mengenai cermin? Cermin 

adalah benda yang memiliki permukaan licin dan mengkilap. Jika cahaya 

mengenai cermin, cahaya tersebut akan dipantulkan seluruhnya oleh 

permukaan cermin. Berdasarkan bentuknya, cermin dibagi menjadi tiga 

jenis, yaitu cermin datar, cermin cekung dan cermin cembung. Tahukah 

kamu bagaimana sifat-sifat cahaya jika mengenai cermin datar, cermin 

cekung dan cermin cembung? 
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c. Cahaya dapat dibiaskan 

Apabila cahaya melalui dua medium yang berbeda, misalnya dari air ke 

udara atau dari udara ke air yang kerapatannya berbeda, cahaya akan 

mengalami pembelokan pada bidang batas kedua medium. Peristiwa 

pembelokan cahaya karena melalui dua medium yang berbeda 

kerapatannya disebut pembiasan cahaya. 

  
 

 

 

 

 

d. Cahaya dapat merambat lurus 

Pernahkah kamu mengamati genteng di rumahmu? Adakah yang berasal 

dari kaca? Cahaya masuk ke rumah lewat genteng kaca secara lurus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

e. Cahaya dapat diuraikan 

Sinar matahari yang kita lihat berwarna putih. Namun sebenarnya, sinar 

matahari terdiri atas bermacam-macam warna. Warna matahari dapat 

terurai oleh titik-titik air di udara setelah hujun turun. Titik-titik air 

tersebut akan menguraikan spektrum sinar matahari. Komposisi warna 

sinar matahari yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu. 

Inilah yang disebut pelangi. Hal ini dapat dibuktikan dengan cakram 

warna. Bila cakram warna tersebut kita putar terus-menerus, maka akan 

menghasilkan warna putih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Langkah-Langkah Pembelajara 

Siklus I Pertemuan 1 

No Kegiatan pembelajaran Waktu 

1 Kegiatan Pendahuluan 

 

 salam pembuka dan doa 

 Guru memberikan apersepsi dengan menanyakan 

mengapa ikan dan benda-benda lain dapat terlihat jelas di 

10 menit 
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dasar kolam yang berair jernih? Apakah air dapat 

ditembus cahaya? 

 guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

2 Kegiatan Inti 

 

Eksplorasi 

 guru menjelaskan keadaan lokasi obyek secara umum 

 guru menetapkan teknik mempelajari obyek pada materi 

sifat-sifat cahaya khusus pada salah satu sifat cahaya 

yaitu cahaya dapat menembus benda bening. 

 guru membagi siswa dalam kelompok yang heterogen 

 

Elaborasi 

 guru mengajak siswa menuju lokasi pengamatan. 

 siswa melakukan observasi 

 kerja kelompok. 

 guru dan siswa melakukan pengamatan pada obyek sifat-

sifat cahaya, khusus pada salah satu sifat cahaya yaitu 

cahaya dapat menembus benda bening.  

 guru mengajak siswa kembali ke kelas 

 siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dipandu guru 

 guru dan siswa melakukan presentasi hasil diskusi tiap-

tiap kelompok 

 

Konfirmasi 

 guru bersama siswa menyimpulkan hasil pengamatan dan 

diskusi kelompok pada materi sifat-sifat cahaya, yaitu 

cahaya dapat menembus benda bening. 

40 menit 
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3 Kegiatan Penutup  

 guru memberikan penguatan 

 guru memberikan tugas PR 

 guru menutup pelajaran 

 

 

Siklus I Pertemuan 2 

No Kegiatan pembelajaran Waktu 

1 Kegiatan Pendahuluan 

 

 salam pembuka dan doa 

 Guru memberikan apersepsi dengan menanyakan apakah 

yang terjadi jika cahaya mengenai cermin? Jika kamu 

bercermin, bagaimana wujud bayangan kamu jika dilihat 

pada cermin datar, cermin cekung dan/atau cermin 

cembung? 

 guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

10 menit 

2 Kegiatan Inti 

 

Eksplorasi 

 guru menjelaskan keadaan lokasi obyek secara umum 

 guru menetapkan teknik mempelajari obyek pada materi 

sifat-sifat cahaya khusus pada salah satu sifat cahaya 

yaitu cahaya dapat dipantulkan. 

 guru membagi siswa dalam kelompok yang heterogen 

 

Elaborasi 

 guru mengajak siswa menuju lokasi pengamatan. 

 siswa melakukan observasi 

40 menit 
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 kerja kelompok. 

 guru dan siswa melakukan pengamatan pada obyek sifat-

sifat cahaya, khusus pada salah satu sifat cahaya yaitu 

cahaya dapat dipantulkan.  

 guru mengajak siswa kembali ke kelas 

 siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dipandu guru 

 guru dan siswa melakukan presentasi hasil diskusi tiap-

tiap kelompok 

 

Konfirmasi 

 guru bersama siswa menyimpulkan hasil pengamatan dan 

diskusi kelompok pada materi sifat-sifat cahaya, yaitu 

cahaya dapat dipantulkan. 

3 Kegiatan Penutup  

 guru memberikan penguatan 

 guru memberikan tes 

 guru menutup pelajaran 

 

 

Siklus II Pertemuan 1 

No Kegiatan pembelajaran Waktu 

1 Kegiatan Pendahuluan 

 

 salam pembuka dan doa 

 Guru memberikan apersepsi dengan menanyakan 

Pernahkah kamu mengamati genteng di rumahmu? 

Adakah yang berasal dari kaca? apakah cahaya akan 

melewati genteng dan masuk ke dalam rumahmu? 

 guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

10 menit 
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2 Kegiatan Inti 

 

Eksplorasi 

 guru menjelaskan keadaan lokasi obyek secara umum 

 guru menetapkan teknik mempelajari obyek pada materi 

sifat-sifat cahaya khusus pada salah satu sifat cahaya 

yaitu cahaya dapat merambat lurus. 

 

Elaborasi 

 guru mengajak siswa menuju lokasi pengamatan. 

 siswa melakukan observasi 

 kerja kelompok. 

 guru dan siswa melakukan pengamatan pada obyek sifat-

sifat cahaya, khusus pada salah satu sifat cahaya yaitu 

cahaya dapat merambat lurus.  

 guru mengajak siswa kembali ke kelas 

 siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dipandu guru 

 guru dan siswa melakukan presentasi hasil diskusi tiap-

tiap kelompok 

 

Konfirmasi 

 guru bersama siswa menyimpulkan hasil pengamatan dan 

diskusi kelompok pada materi sifat-sifat cahaya, yaitu 

cahaya dapat merambat lurus. 

40 menit 

3 Kegiatan Penutup  

 guru memberikan penguatan 

 guru memberikan tugas PR 

 guru menutup pelajaran 
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Siklus II Pertemuan 2 

No Kegiatan pembelajaran Waktu 

1 Kegiatan Pendahuluan 

 

 salam pembuka dan doa 

 Guru memberikan apersepsi dengan menanyakan apakah 

pernah melihat pelangi? terdiri dari warna apa saja 

pelangi tersebut? peristiwa pelangi disebut juga peristiwa 

apa? 

 guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

10 menit 

2 Kegiatan Inti 

 

Eksplorasi 

 guru menjelaskan keadaan lokasi obyek secara umum 

 guru menetapkan teknik mempelajari obyek pada materi 

sifat-sifat cahaya khusus pada salah satu sifat cahaya 

yaitu cahaya dapat diuraikan (dispersi cahaya). 

 

Elaborasi 

 guru mengajak siswa menuju lokasi pengamatan. 

 siswa melakukan observasi 

 kerja kelompok. 

 guru dan siswa melakukan pengamatan pada obyek sifat-

sifat cahaya, khusus pada salah satu sifat cahaya yaitu 

cahaya dapat diuraikan (dispersi cahaya).  

 guru mengajak siswa kembali ke kelas 

 siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dipandu guru 

 guru dan siswa melakukan presentasi hasil diskusi tiap-

40 menit 
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tiap kelompok 

 

Konfirmasi 

 guru bersama siswa menyimpulkan hasil pengamatan dan 

diskusi kelompok pada materi sifat-sifat cahaya, yaitu 

cahaya dapat diuraikan (dispersi cahaya). 

3 Kegiatan Penutup  

 guru memberikan penguatan 

 guru memberikan tes 

 guru menutup pelajaran 

 

 

8. Alat dan Sumber Bahan Ajar 

a. Alat   : Senter, Karton, Lilin, Gelas, Air, Pensil, 

Cakram Warna. 

b. Sumber Bahan Ajar : Buku IPA BSE Kelas V Karangan Choiril, dkk 

 

9. Penilaian 

a. Instrumen Penilaian 

 

 

 

 

 

Indikator penilaian Teknik 

penilaian 

Bentuk 

instrumen 

Instrumen 

Siswa dapat 

mendeskripsikan sifat-

sifat cahaya 

Tes 

tertulis 

Tes 

Pilihan 

ganda 

Yang merupakan sumber 

cahaya adalah. . . . 
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b. Format Kriteria Penilaian 

Teknik penilaian  : Tes Tertulis  

Bentuk Tes  : Pilihan Ganda 

Butir Soal  : 20 soal 

Pedoman Penilaian:
skor perolehan
skor maksimum

x100 
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Lampiran 3 

INSTRUMEN SOAL  

Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang (X) pada 

huruf  a, b, c atau d  di bawah ini. 

Nama   : 

Kelas   : 

Mata Pelajaran : 

Soal :Siklus I 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar. 

1. Di bawah ini yang merupakan sumber cahaya adalah…. 

a. matahari    c. generator 

b. batu baterai   d. dinamo 

2. Di bawah ini merupakan benda yang dapat tembus oleh cahaya, kecuali…. 

a. gelas bening   c. karton 

b. kaca jendela   d. plastik bening 

3. Gelas bening dapat ditembus oleh cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya 

memiliki sifat…. 

a. merambat lurus   c. dapat dipantulkan 

b. menembus benda bening  d. dapat dibiaskan 

4. Cermin yang permukaan pantulannya berbentuk cekungan disebut…. 

a. cermin cembung   c. cermin hias 

b. cermin datar   d. cermin cekung 

5. Jarak bayangan dengan jarak benda yang berada di depan cermin datar 

adalah…. 

a. sama    c. lebih dekat 

b. berbeda    d. lebih jauh  

6. Kita dapat melihat benda di balik kaca jendela, karena... 

a. Kaca jendela tipis   c. Cahayanya dapat melewati kaca. 

b. Kaca jendela mengilap  d. Benda memencarkan cahaya. 
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7. Cermin yang digunakan pada kaca spion mobil atau motor adalah… 

a. cermin datar   c. cermin cembung 

b. cermin cekung   d. cermin rias 

8. Dasar kolam yang airnya jernih terlihat lebih dangkal dari yang sebenarnya 

merupakan peristiwa… 

a. pemantulan cahaya  c. perambatan cahaya 

b. pembiasan cahaya   d. pembentukan bayangan 

9. Peristiwa yang merupakan bukti cahaya merambat lurus yaitu…. 

a. Memantulnya cahaya pada cermin 

b. Rambatan cahaya matahari yang lurus melewati genting kaca 

c. Cahaya menembus benda bening 

d. Terbentuknya pelangi pada saat hujan 

10. Kita dapat melihat suatu benda, karena adanya pantulan cahaya… 

a. Dari mata ke benda tersebut c. dari sumber cahaya ke mata 

b. Dari benda ke mata  d. dari mata ke sumber cahaya 

11. Cahaya yang mengenai sebuah cermin datar sebagian besar… 

a. Diserap    c. diserap dan menembus 

b. Menembus    d. dipantulkan 

12. Bayangan pada cermin datar bersifat… 

a. Sama dengan bendanya  c. lebih kecil dari bendanya 

b. Lebih besar dari bendanya d. dapat lebih besar atau lebih kecil dari 

bendanya 

13. Bayangan yang terjadi pada cermin cembung akan tampak… 

a. Lebih dekat dan lebih besar c. lebih dekat dan lebih kecil 

b. Lebih jauh dan lebih besar d. lebih jauh dan lebih kecil 

14. Bayangan yang terjadi pada cermin cekung akan tampak… 

a. Lebih dekat dan lebih besar c. lebih dekat dan lebih kecil 

b. Lebih jauh dan lebih besar d. lebih jauh dan lebih kecil 

15. Seberkas cahaya selalu merambat… 
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a. Lurus    c. lurus dan melengkung 

b. Melengkung    d. berkelok-kelok 

16. Lensa yang dapat mengumpulkan sinar, sehingga terjadi titik api adalah 

lensa… 

a. Cekung    c. cembung 

b. Datar    d. cekung dan cembung 

17. Apabila cahaya merambat dari udara ke air, cahaya tersebut akan dibiaskan 

dengan arah... 

a. Menjauhi garis normal  c. Sejajar garis normal 

b. Mendekati garis normal  d. Berlawanan arah dengan garis normal. 

18. Berdasarkan dapat atau tidak dapat meneruskan cahaya, benda  dapat 

digolongkan menjadi dua bagian yaitu: 

a. Tembus cahaya dan samar-samar  c. tembus cahaya dan tidak 

tembus cahaya 

b. Tembus cahaya dan bening  d. benda sumber cahaya dan 

benda gelap 

 

19. Menurut kamu, jika kamu menyalakan senter dan mengarahkannya ke arah 

tanganmu, maka cahaya dari senter tersebut tidak dapat menembus tanganmu. 

Hal ini terjadi karena:….. 

a. Cahaya dari senter terbatas   

b. Tangan memantulkan cahaya 

c. Bagian dari sifat cahaya yang terbatas 

d. Salah satu ciri dari cahaya yaitu tidak dapat menembus benda yang bukan 

benda bening 

 

20. Yang dimaksudkan dengan benda bening adalah: 

a. Benda yang dapat memantulkan cahaya 

b. Benda yang terbuat dari kaca 
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c. Benda yang berwarna-warni 

d. Benda yang dapat ditembus oleh cahaya 

 

21. Matahari, lampu, dan nyala api. Pernyataan yang benar tentang benda-benda 

tersebut adalah:…. 

a. Benda-benda yang digunakan pada malam hari 

b. Benda-benda yang digunakan untuk menjemur pakaian 

c. Benda-benda sumber cahaya 

d. Benda-benda yang tidak tampak pada malam hari 

 

22. Jika kamu berdiri berhadapan dengan temanmu, sementara cahaya matahari 

mengenai punggungmu,maka apa yang terjadi dengan temanmu tersebut? 

a. Silau karena berhadapan langsung dengan matahari 

b. Wajahnya akan kepanasan karena terkena matahari 

c. Terlindungi oleh punggungmu, sehingga cahaya tidak mengenainya 

d. Cahaya langsung menembus mengenai seluruh tubuhnya 

 

23. Ambil sentermu. Minta salah satu temanmu untuk merentangkan sebuah 

kertas berwarna bening. Nyalakan sentermu dan arahkan ke arah kertas bening 

tersebut. Menurut kamu, apa yang terjadi dengan cahaya tersebut? 

a. Menembus dan mengenai temanmu tersebut 

b. Memantul dan menyebar 

c. Diam dan membentuk bayangan seperti bentuk bulatan pada senter 

d. Membias ke arah kiri dan kanan kertas tersebut 

 

24. Saat kamu naik mobil pada malam hari, di jalan tiba-tiba ada mobil dari arah 

yang berlawanan sedang menuju ke arahmu. Mobil tersebut menyalakan 

senternya, sesaat kamu merasa silau dengan cahaya tersebut. Silau mata yang 
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terjadi, adalah bukti bahwa cahaya mobil tersebut dapat menembus kaca 

mobilmu. Itu berarti bahwa kaca mobilmu termasuk benda:…… 

a. Dapat menyerap cahaya 

b. Dapat memantulkan cahaya 

c. Dapat membiaskan cahaya 

d. Dapat ditembus oleh cahaya 

25. Berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang cahaya dapat menembus 

benda adalah:…. 

a. Adi berdiri di tepi kolam renang dan dapat melihat dasar kolam renang 

dengan jelas 

b. Badu berdiri di samping mobil yang memiliki kaca ray ban dan dapat 

melihat bayangannya sendiri. 

c. Andi dapat melihat temannya pada malam dari kejauhan karena temannya 

berada di bawah lampu. 

d. Yuli menutup pintu rumahnya agar tidak silau oleh sinar matahari yang 

masuk ke dalam rumah. 

 
Kunci Jawaban Soal Siklus I 

1 A 6 C 11 D  16 C 21 C 

2 C 7 C 12 A 17 B 22 C 

3 B 8 B  13 C  18 D 23 A 

4 D 9 B 14 B 19 D 24 D 

5 A 10 B 15 A 20 D 25 A 

 



102 
 

INSTRUMEN SOAL  

Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang (X) pada 

huruf  a, b, c atau d  di bawah ini. 

Nama         : 

Kelas        : 

Mata Pelajaran  : 

 Soal :Siklus II 

1. Pada suatu malam, lampu di Salatiga padam. Untuk menerangi ruang 

belajarnya Nunik menyalakan sebuah lilin dan meletakan di atas meja dekat 

meja belajarnya. Sementara Nunik belajar, datanglah Rina temannya dan 

duduk di atas meja tempat Nunik meletakan lilin, dan menutupi cahaya lilin. 

Bagaimana cahaya lilin itu setelah Reta duduk di atas meja tersebut:… 

a. Menyerap ke dalam badannya Rina 

b. Menutupi badannya Rina sehingga penglihatan Nunik menjadi samar 

c. Memantul ke dinding dan keluar ke halaman 

d. Menembus badannya Rina dan terus bersinar ke arah Nunik yang sedang 

belajar 

 

2. Berikut ini adalah benda-benda yang dapat ditembus oleh cahaya:….. 

a. Batu, lilin, kaca bening 

b. Gelas bening, kertas bening, kaca bening. 

c. Batu, kertas, kaca bening 

d. Gelas bening, kayu, karton 

 

3. Suatu malam, di lorong yang agak gelap. Dodi dan Lola berjalan. Mereka 

berdua membawa lilin. Agar tidak padam tertiup angin, lilin tersebut di 

letakan dalam gelas aqua. Apa yang terjadi dengan cahaya lilin tersebut, 

setelah diletakan dalam gelas aqua tersebut?..... 

a. Menyerap ke dalam gelas aqua tersebut 



103 
 

b. Menembus gelas aqua dan menerangi jalan 

c. Memantul ke arah Dodi dan Lola 

d. Meredup karena di letakan di dalam gelas aqua. 

 

4. Di bawah ini yang merupakan pernyataan yang benar tentang cahaya yang 

tidak dapat menembus benda adalah:….. 

a. Air dalam aqua galon dapat dilihat dengan jelas  

b. Budi melihat Ria sedang belajar dari jendela kamarnya yang terbuat dari 

kaca 

c. Kojat berteduh dalam rumah karena hari itu matahari bersinar sangat terik 

d. Boy dapat dengan jelas melihat warna teh milik Adidin dalam gelas kaca. 

 

5. Ada dua karton berdiri sejajar. Aldi hendak melakukan sebuah percobaan. Dia 

berdiri sejajar di depan karton tersebut dan menyalakan senter tepat pada 

karton yang di depan. Pernyataan yang benar dari hasil percobaan Aldi 

tersebut adalah:…. 

a. Karton yang di belakang tidak menerima cahaya seperti karton yang di 

depan 

b. Karton yang dibelakang akan menerima cahaya seperti karton yang di 

depan. 

c. Karton yang di depan akan menyerap cahaya dan menyebarkan ke karton 

yang di belakang. 

d. Karton yang di belakang menyerap cahaya dan menyebarkan ke karton 

yang di depan. 

 

6. Aldi melakukan percobaan yang lain. Aldi menaruh dua bua balon sejajar. 

Aldi melakukan hal yang sama, yaitu menyinari balon tersebut dengan cahaya 

senter dalam posisi sejajar. Hasil Aldi tersebut adalah:…... 
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a. Balon yang didepan akan menerima cahaya dan menyerap cahaya 

tersebut. 

b. Balon yang di belakang akan menerima cahaya sama seperti balon yang di 

depan. 

c. Balon yang dibelakang tidak menerima cahaya seperti balon yang di 

depan. 

d. Balon yang di depan tidak akan menerima cahaya seperti balon yang di 

depan. 

 

7. Berikut yang termasuk bukan benda bening adalah:…. 

a. Tripleks, kaca, kayu 

b. Kaca, plastik bening, batu 

c. Batu, tripleks, plastik bening 

d. Batu, kayu, tripleks. 

 

8. Sebelum kamu berangkat ke sekolah, kamu selalu sarapan. Kamu dapat 

melihat warna teh atau susu dalam gelasmu dengan jelas. Hal itu terjadi 

karena:….. 

a. Gelas memiliki warna sama dengan minuman sarapan.  

b. Gelas warnanya bening. 

c. Gelas sudah dicuci. 

d. Gelas merupakan benda yang digunakan untuk minum. 

 

9. Jika kamu berada dalam mobil, dan kaca mobilmu dilengkapi dengan 

pelindung. Pernyataan yang benar tentang cahaya yang mengenai mobil yang 

kamu tumpangi adalah:… 

a. Cahaya menembus masuk dan mengenai kamu yang sedang berada dalam 

mobil. 
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b. Cahaya tidak dapat menembus masuk dan tidak mengenai kamu yang 

sedang berada dalam mobil. 

c. Cahaya menyerap dan memantulkan kembali, dan mengenai kamu yang 

berada dalam mobil. 

d. Cahaya tidak dapat menembus masuk, tetapi mengenai kamu yang sedang 

berada dalam mobil. 

 

10. Freddy giat bersepeda. Agar tidak kepanasan dan silau matanya, Freddy 

menggunakan topi untuk melindungi wajahnya. Saat menggunakan topi, 

cahaya matahari akan:…. 

a. Menembus dan masuk mengenai wajah Freddy. 

b. Memantul dan menembus ke wajah Freddy. 

c. Tidak dapat menembus dan memantul ke wajah Freddy. 

d. Tidak dapat menembus dan tidak mengenai wajah Freddy 

 

11. Untuk membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening, Martin 

melakukan percobaan berikut. Martin mengambil sebuah batu kerikil dan 

memasukan dalam sebuah gelas kaca yang bening. Menurut kamu, apa yang 

terjadi setelah Martin memasukan kerikil tersebut. Pilih pernyataanmu, 

tentang hasil percobaan tersebut:… 

a. Batu kerikil tetap terlihat meskipun telah berada di dalam gelas. 

b. Batu kerikil tidak lagi terlihat karena telah berada di dalam gelas. 

c. Batu kerikil tidak lagi terlihat meskipun dikeluarkan dari gelas. 

d. Batu kerikil akan terlihat jika tidak lagi berada di dalam gelas. 

 

12. Lusua diminta oleh gurunya untuk membedakan benda dari sifat dapat 

ditembusi cahaya atau tidak dapat ditembus oleh cahaya. Jawaban Lusua yang 

benar tentang benda-benda tersebut adalah:… 
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a. Gelas bening adalah benda yang tembus cahaya, dan kaca bening adalah 

benda yang tidak tembus cahaya. 

b. Batu adalah benda yang tidak tembus cahaya, dan plastik bening juga 

adalah benda yang tidak tembus cahaya 

c. Plastik bening adalah benda tembus cahaya dan kayu adalah benda tidak 

tembus cahaya. 

d. Karton adalah benda tembus cahaya, dan tripleks adalah benda yang tidak 

tembus cahaya. 

 

 

13. Perhatikan gambar berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bagian pensil yang masuk ke dalam air, tampak bengkok. Peristiwa ini terjadi 

karena… 

a. Pembengkokan cahaya 
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b. Penerbitan cahaya 

c. Pembiasan cahaya 

d. Penyinaran cahaya 

14. Jika kamu membuat balon dari busa sabun di bawah cahaya matahari, akan 

tampak bahwa balon tersebut berwarna-warni. Peristiwa ini disebut…. 

a. Dispersi cahaya 

b. Disposisi cahaya 

c. Diskontrol cahaya 

d. Disapear cahaya 

15.  Berikut ini yang bukan merupakan sifat cahaya adalah….. 

a. cahaya merambat lurus 

b. cahaya dapat dibiaskan 

c. cahaya dapat dipantulkan 

d. cahaya dapat dipanaskan 

16. Pembelokan arah rambatan cahaya, disebut juga…. 

a. pembengkokan 

b. pengalihan 

c. pembiasan 

d. pemindahan 

17. Jika kamu melihat bayanganmu pada bagian dalam sendok sayur stainless, 

maka bayanganmu akan terlihat… 

a. tegak sejajar dengan dirimu 

b. terbalik dengan dirimu 

c. menyamping dengan dirimu 

d. tidak mirip dengan dirimu 

18. Cermin yang bidang pantulnya melengkung ke arah luar disebut cermin… 

a. rias 

b. cekung 

c. cembung 
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d. datar 

19. Jika kamu dapat mengamati ukuran bayanganmu sama dengan ukuran 

tubuhmu, maka itu adalah sifat dari cermin… 

a. rias 

b. cekung 

c. cembung 

d. datar 

20. Jika kamu menyalakan senter pada lantai, cahaya yang dipantulkan dari lantai 

disebut… 

a. pemantulan bias 

b. pemantulan teratur 

c. pemantulan difus 

d. pemantulan biasa 

21. Pada suatu malam ketika listrik padam, Adi mengambil senter dan 

menyalakan senter ke arah tubuh Yodi. Sifat tubuh Yodi ketika menerima 

cahaya senter adalah… 

a. tembus cahaya 

b. meneruskan cahaya 

c. membenturkan cahaya 

d. membentuk bayangan 

22. Berikut ini adalah benda-benda yang dapat memantulkan cahaya, kecuali… 

a. sendok stainless  

b. gelas kaca 

c. jamban bunga 

d. galon aqua 

23. Perhatikan gambar berikut. Jenis pemantulan pada gambar tersebut disebut 

juga pemantulan…. 
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a. sempurna 

b. baur 

c. bias 

d. sebenarnya 

 

24.  Matahari sesungguhnya memiliki berbagai spektrum cahaya. Untuk 

membuktikan hal tersebut dapat dilihat pada peristiwa…. 

a.  padamnya lampu 

b. peniupan lilin saat ulang tahun 

c. pelangi setelah hujan 

d. mendung. 

25. Saat kamu melihat bayangan televisi dari cermin, maka ketika Messi 

menendang bola dengan menggunakan kaki kiri, bayangan Messi akan terlihat 

menendang bola dengan menggunakan kaki… 

a.  kanan 

b. kiri 

c. tidak kelihatan 

d. buram 

Kunci Jawaban Instrumen Soal Siklus II 
1 B 6 B 11 A 16 C 21 D 
2 B 7 D 12 C 17 A 22 C 
3 B 8 B  13 C  18 C 23 B 
4 C 9 B 14 A 19 D 24 C 
5 A 10 D 15 A 20 B 25 A 
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Lampiran 4 
 

DAFTAR NILAI SISWA 
No Nama  Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1 Christian Wibowo 65 65 70 
2 Destina Grace Fajarwati 95 95 95 
3 Devita Paska Windy Aprillia 95 95 90 
4 Dimas Bintang Karyadi 65 70 75 
5 Irene Putri Ayuningtyas 65 70 75 
6 Nicola George Leoni 65 80 85 
7 Sanjay Reynardo Ravarez 65 65 70 
8 Vina Katarina 65 65 70 
9 William Ajisurya P.P 65 80 80 

10 Yanuar Christy Ade Utama 70 80 85 
11 Marcellino Setiawan 65 70 75 
12 Olviona Putri Laurencia 65 60 65 
13 Alexander Heru Cakra 65 70 75 
14 Mike Giovanni Septana K 70 70 70 
15 Samantha Carllotte T.A. 65 75 80 
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Lampiran 5 
 

LEMBAR OBSERVASI KINERJA GURU 
No Aktivitas guru 0 1 2 3 4 
1 Salam pembuka dan doa    √  
2 Absensi     √ 
3 Apersepsi    √  
4 Menyampaikan tujuan pembelajaran   √   
5 Menyampaikan materi pembelajaran    √  
6 Menyampaikan langkah-langkah 

pembelajaran 
  √   

7 Menjelaskan keadaan obyek secara global   √   
8 Menetapkan teknik mempelajari obyek    √   
9 Membagi siswa dalam kelompok    √  

10 Mengajak siswa menuju lokasi 
pengamatan 

   √  

11 Menuntun siswa melakukan observasi   √   
12 Melakukan tanya jawab dengan siswa   √   
13 Mengajak siswa kembali ke kelas    √  
14 siswa mendiskusikan hasil pengamatannya   √   
15 Bersama siswa membahas hasil diskusi 

dari tiap-tiap kelompok 
  √   

16 Memberikan tes    √  
17 Menutup pelajaran    √  

Total   16 24 4 
 
Keterangan: 
0: Tidak dilakukan 
1: Sangat Kurang 
2: Kurang 
3: Cukup 
4: Baik 

Salatiga, 9 April 2013 
Lidia 

Observer 
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LEMBAR OBSERVASI KINERJA GURU 
No Aktivitas guru 0 1 2 3 4 
1 Salam pembuka dan doa    √  
2 Absensi     √ 
3 Apersepsi     √ 
4 Menyampaikan tujuan pembelajaran     √ 
5 Menyampaikan materi pembelajaran    √  
6 Menyampaikan langkah-langkah 

pembelajaran 
   √  

7 Menjelaskan keadaan obyek secara global    √  
8 Menetapkan teknik mempelajari obyek      √ 
9 Membagi siswa dalam kelompok    √  

10 Mengajak siswa menuju lokasi 
pengamatan 

   √  

11 Menuntun siswa melakukan observasi     √ 
12 Melakukan tanya jawab dengan siswa     √ 
13 Mengajak siswa kembali ke kelas    √  
14 siswa mendiskusikan hasil pengamatannya     √ 
15 Bersama siswa membahas hasil diskusi 

dari tiap-tiap kelompok 
   √  

16 Memberikan tes    √  
17 Menutup pelajaran    √  

Total    30 28 
 
Keterangan: 
0: Tidak dilakukan 
1: Sangat Kurang 
2: Kurang 
3: Cukup 
4: Baik 

Salatiga, 10 April 2013 
Lidia 

Observer 
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N

O 
ASPEK YANG DIAMATI 

Skor Penilaian 

0 1 2 3 4 

I Kegiatan Awal 

 1. Siswa menempati tempat duduknya masing-
masing 

 
  √  

 2. Siswa siap menerima pelajaran   √   
 3. Siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi 

dengan baik 
 

  √  

 4. Siswa mendengarkan secara seksama saat 
dijelaskan kompetensi yang hendak dicapai 

 
 √  

 

II Kegiatan Inti Pembelajaran 
 A. Penjelasan Materi Pembelajaran  
 1. Siswa memperhatikan dengan serius ketika 

guru menjelaskan materi pembelajaran 
   √  

 2. Siswa aktif bertanya ketika guru menjelaskan 
materi  

 
 √  

 

 3. Adanya interaksi positif antara siswa dengan 
siswa yang lain 

 
 √  

 

 4. Adanya interaksi positif antara siswa dengan  
    guru 

 
  √  

 B. Pendekatan/Strategi Belajar   
 1. Siswa terlibat aktif  selama kegiatan belajar 

mengajar berlangsung 
 

 √  
 

 2. Siswa berani mengungkapkan pandapatnya 
ketika guru memberikan kesempatan 

 
 √  

 

 3. Siswa aktif memperhatikan dan mencatat 
penjelasan materi yang diberikan guru 

 
  √  

 4. Siswa termotivasi dan antusias selama 
mengikuti kegiatan belajar mengajar 

 
 √  

 

 5. Siswa merasa senang dan tidak tertekan selama 
mengikuti proses pembelajaran 

 
  √ 

 

 C. Pemanfaatan Media dan Sumber Pembelajaran  
 1. Siswa merasa tertarik mempelajari materi 

pembelajaran yang disampaikan dengan 
menggunakan media pembelajaran 

 
  √ 
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 2. Siswa merasa tertarik mempelajari  materi 
dengan sumber belajar yang telah ditentukan 
oleh guru 

 
 √  

 
 

 3. Siswa terlibat aktif dalam pemanfaatan media 
dan sumber belajar selama proses belajar 
mengajar 

 
  √ 

 

 D. Penilaian Proses dan Hasil Belajar  
 1. Siswa merasa terbimbing   √   
 2. Siswa mampu menjawab dengan benar 

pertanyaan yang diajukan oleh guru  
 

 √  
 

III Kegiatan Akhir Pembelajaran 
 1. Siswa aktif mengajukan pertanyaan kepada 

guru tentang materi yang belum dipahami 
 

 √  
 

 2. Siswa membuat rangkuman materi 
pembelajaran yang telah dipelajari 

 
  √  

 
Jumlah 

 
 

2
2 

2
7 

 

 
Keterangan Skala Penilaian: 
0 : tidak dilakukan 
1 : dilakukan sangat kurang  
2 : dilakukan kurang baik 
3 : dilakukan cukup baik 
4 : dilakukan sangat baik 
 

Salatiga, 9 April 2013 
Lidia 

Observer 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  
SIKLUS II 

 
N

O 
ASPEK YANG DIAMATI 

Skor Penilaian 

0 1 2 3 4 

I Kegiatan Awal 

 1. Siswa menempati tempat duduknya masing-
masing 

 
  √  

 2. Siswa siap menerima pelajaran    √  
 3. Siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi 

dengan baik 
 

  √ 
 

 4. Siswa mendengarkan secara seksama saat 
dijelaskan kompetensi yang hendak dicapai 

 
   

√ 

II Kegiatan Inti Pembelajaran 
 A. Penjelasan Materi Pembelajaran  
 1. Siswa memperhatikan dengan serius ketika 

guru menjelaskan materi pembelajaran 
   √  

 2. Siswa aktif bertanya ketika guru menjelaskan 
materi  

 
  √  

 3. Adanya interaksi positif antara siswa dengan 
siswa yang lain 

 
   

√ 

 4. Adanya interaksi positif antara siswa dengan  
    Guru 

 
  √ 

 

 B. Pendekatan/Strategi Belajar   
 1. Siswa terlibat aktif  selama kegiatan belajar 

mengajar berlangsung 
 

   
√ 

 2. Siswa berani mengungkapkan pandapatnya 
ketika guru memberikan kesempatan 

 
  √  

 3. Siswa aktif memperhatikan dan mencatat 
penjelasan materi yang diberikan guru 

 
  √  

 4. Siswa termotivasi dan antusias selama 
mengikuti kegiatan belajar mengajar 

 
  √  

 5. Siswa merasa senang dan tidak tertekan selama 
mengikuti proses pembelajaran 

 
   

√ 

 C. Pemanfaatan Media dan Sumber Pembelajaran  



116 
 

 1. Siswa merasa tertarik mempelajari materi 
pembelajaran yang disampaikan dengan 
menggunakan media pembelajaran 

 
  √ 

 

 2. Siswa merasa tertarik mempelajari  materi 
dengan sumber belajar yang telah ditentukan 
oleh guru 

 
  √ 

 
 

 3. Siswa terlibat aktif dalam pemanfaatan media 
dan sumber belajar selama proses belajar 
mengajar 

 
  √ 

 

 D. Penilaian Proses dan Hasil Belajar  
 1. Siswa merasa terbimbing     √ 
 2. Siswa mampu menjawab dengan benar 

pertanyaan yang diajukan oleh guru  
 

   
√ 

III Kegiatan Akhir Pembelajaran 
 1. Siswa aktif mengajukan pertanyaan kepada 

guru tentang materi yang belum dipahami 
 

   
√ 

 2. Siswa membuat rangkuman materi 
pembelajaran yang telah dipelajari 

 
  √  

 
Jumlah 

 
  

3
9 

24 
 

 
Keterangan Skala Penilaian: 
0 : tidak dilakukan 
1 : dilakukan sangat kurang  
2 : dilakukan kurang baik 
3 : dilakukan cukup baik 
4 : dilakukan sangat baik 
 

Salatiga, 10 April 2013 
Lidia 

Observer 
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Lampiran 6 

 

Hasil Uji Validitas (Corrected Item Total Correlation) Instrumen Siklus I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 10.64 39.481 .591 . .936 

VAR00002 10.36 36.242 .850 . .925 

VAR00003 10.32 37.180 .708 . .928 

VAR00004 10.64 39.481 .691 . .936 

VAR00005 10.73 39.446 .427 . .935 

VAR00006 10.59 39.015 .559 . .935 

VAR00007 10.36 36.242 .850 . .925 

VAR00008 10.32 37.180 .708 . .928 

VAR00010 10.73 39.446 .427 . .935 

VAR00012 10.36 36.242 .850 . .925 

VAR00013 10.32 37.180 .708 . .928 

VAR00014 10.36 36.242 .850 . .925 

VAR00015 10.32 37.180 .708 . .928 

VAR00018 10.59 39.015 .559 . .935 

VAR00019 10.36 36.242 .850 . .925 

VAR00020 10.32 37.180 .708 . .928 

VAR00022 10.36 36.242 .850 . .925 

VAR00023 10.32 37.180 .708 . .928 

VAR00024 10.36 36.242 .850 . .925 

VAR00025 10.64 39.481 .691 . .936 
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Hasil Uji Validitas (Corrected Item Total Correlation) Instrumen Siklus II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 10.64 39.481 .591 . .936 

VAR00002 10.36 36.242 .850 . .925 

VAR00003 10.32 37.180 .708 . .928 

VAR00004 10.64 39.481 .691 . .936 

VAR00005 10.73 39.446 .427 . .935 

VAR00006 10.59 39.015 .559 . .935 

VAR00007 10.36 36.242 .850 . .925 

VAR00008 10.32 37.180 .708 . .928 

VAR00010 10.73 39.446 .427 . .935 

VAR00012 10.36 36.242 .850 . .925 

VAR00013 10.32 37.180 .708 . .928 

VAR00014 10.36 36.242 .850 . .925 

VAR00015 10.32 37.180 .708 . .928 

VAR00018 10.59 39.015 .559 . .935 

VAR00019 10.36 36.242 .850 . .925 

VAR00020 10.32 37.180 .708 . .928 

VAR00022 10.36 36.242 .850 . .925 

VAR00023 10.32 37.180 .708 . .928 

VAR00024 10.36 36.242 .850 . .925 

VAR00025 10.64 39.481 .691 . .936 
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Lampiran 7 
 

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN 
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ABSTRAK 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 

 
 


