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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 PENGERTIAN PRESTASI BELAJAR 

Kemampuan intelektual siswa sangat menentukan 

keberhasilan siswa dalam memperoleh prestasi. Untuk 

mengetahui berhasil tidaknya seseorang dalam belajar maka 

perlu dilakukan suatu evaluasi, tujuannya untuk mengetahui 

prestasi yang diperoleh siswa setelah proses belajar mengajar 

berlangsung. Adapun prestasi dapat diartikan hasil diperoleh 

karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. Namun 

banyak orang beranggapan bahwa yang dimaksud dengan 

belajar adalah mencari ilmu dan menuntut ilmu. 

Ada lagi yang lebih khusus mengartikan bahwa belajar 

adalah menyerap pengetahuan. Belajar adalah perubahan 

yang terjadi dalam tingkah laku manusia. Proses tersebut 

tidak akan terjadi apabila tidak ada suatu yang mendorong 

pribadi yang bersangkutan. Prestasi belajar merupakan hal 

yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena 

kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi 

merupakan hasil dari proses belajar. Memahami pengertian 

prestasi belajar secara garis besar harus bertitik tolak kepada 

pengertian belajar itu sendiri. Untuk itu para ahli 

mengemukakan pendapatnya yang berbeda-beda sesuai 

dengan pandangan yang mereka anut. Namun dari pendapat 

yang berbeda itu dapat kita temukan satu titik persamaan. 
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Sehubungan dengan prestasi belajar, Poerwanto (1996:24) 

memberikan pengertian prestasi belajar yaitu “hasil yang 

dicapai oleh seseorang dalam usaha belajar sebagaimana yang 

dinyatakan dalam raport.” 

Selanjutnya Winkel (1996:162) mengatakan bahwa 

“prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau 

kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan 

belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya.” Sedangkan 

menurut S. Nasution (1996:17) prestasi belajar adalah: 

“Kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berfikir, merasa 

dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila 

memenuhi tiga aspek yakni: kognitif, afektif dan psikomotor, 

sebaliknya dikatakan prestasi kurang memuaskan jika 

seseorang belum mampu memenuhi target dalam ketiga 

kriteria tersebut.” 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dijelaskan 

bahwa prestasi belajar merupakan tingkat kemampuan yang 

dimiliki siswa dalam menerima, menolak dan menilai 

informasi-informasi yang diperoleh dalam proses belajar 

mengajar. Prestasi belajar seseorang sesuai dengan tingkat 

keberhasilan sesuatu dalam mempelajari materi pelajaran 

yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau raport setiap bidang 

studi setelah mengalami proses belajar mengajar. 
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2.1 FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PRESTASI BELAJAR 

Untuk mencapai prestasi belajar siswa sebagaimana 

yang diharapkan, maka perlu diperhatikan beberapa faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar antara lain; faktor yang 

terdapat dalam diri siswa (faktor intern), dan faktor yang 

terdiri dari luar siswa (faktor ekstern). Faktor-faktor yang 

berasal dari dalam diri anak bersifat biologis sedangkan faktor 

yang berasal dari luar diri anak antara lain adalah faktor 

keluarga, sekolah, masyarakat dan sebagainya. 

 

A. Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang timbul dari dalam 

diri individu itu sendiri, adapun yang dapat digolongkan 

ke dalam faktor intern yaitu kecedersan/intelegensi, 

bakat, minat dan motivasi.  

 

1. Kecerdasan/intelegensi 

Kecerdasan adalah kemampuan belajar 

disertai kecakapan untuk menyesuaikan diri 

dengan keadaan yang dihadapinya. Kemampuan 

ini sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya 

intelegensi yang normal selalu menunjukkan 

kecakapan sesuai dengan tingkat perkembangan 

sebaya. Adakalanya perkembangan ini ditandai 

oleh kemajuan-kemajuan yang berbeda antara 

satu anak dengan anak yang lainnya, sehingga 
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seseorang anak pada usia tertentu sudah memiliki 

tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan kawan sebayanya. Oleh karena itu jelas 

bahwa faktor intelegensi merupakan suatu hal 

yang tidak diabaikan dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

2. Bakat 

Bakat adalah kemampuan tertentu yang telah 

dimiliki seseorang sebagai kecakapan pembawaan. 

Ungkapan ini sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh Ngalim Purwanto (1996:24) 

bahwa “bakat dalam hal ini lebih dekat 

pengertiannya dengan kata aptitude yang berarti 

kecakapan, yaitu mengenai kesanggupan-

kesanggupan tertentu.”.  

3.  Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap 

untuk memperhatikan dan mengenai beberapa 

kegiatan. Kegiatan yang dimiliki seseorang 

diperhatikan terus menerus yang disertai dengan 

rasa sayang. Menurut Winkel (1996:24) minat 

adalah “kecenderungan yang menetap dalam 

subjek untuk merasa tertarik pada bidang/hal 

tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam 

bidang itu.” Selanjutnya Slameto (1995:57) 

mengemukakan bahwa minat adalah 

“kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan 

dan mengenang beberapa kegiatan, kegiatan yang 
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diminati seseorang, diperhatikan terus yang 

disertai dengan rasa sayang.” 

4. Motivasi 

Motivasi dalam belajar adalah faktor yang 

penting karena hal tersebut merupakan keadaan 

yang mendorong keadaan siswa untuk melakukan 

belajar. Persoalan mengenai motivasi dalam belajar 

adalah bagaimana cara mengatur agar motivasi 

dapat ditingkatkan. Demikian pula dalam kegiatan 

belajar mengajar seorang anak didik akan berhasil 

jika mempunyai motivasi untuk belajar. 

Nasution (1995:73) mengatakan motivasi 

adalah “segala daya yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu.” Sedangkan Sardiman 

(1992:77) mengatakan bahwa “motivasi adalah 

menggerakkan siswa untuk melakukan sesuatu 

atau ingin melakukan sesuatu.” 

Dalam perkembangannya motivasi dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu (a) motivasi 

instrinsik dan (b) motivasi ekstrinsik. Motivasi 

instrinsik dimaksudkan dengan motivasi yang 

bersumber dari dalam diri seseorang yang atas 

dasarnya kesadaran sendiri untuk melakukan 

sesuatu pekerjaan belajar. Sedangkan motivasi 

ekstrinsik dimaksudkan dengan motivasi yang 

datangnya dari luar diri seseorang siswa yang 

menyebabkan siswa tersebut melakukan kegiatan 

belajar. 
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Dalam memberikan motivasi seorang guru 

harus berusaha dengan segala kemampuan yang 

ada untuk mengarahkan perhatian siswa kepada 

sasaran tertentu. Dengan adanya dorongan ini 

dalam diri siswa akan timbul inisiatif dengan 

alasan mengapa ia menekuni pelajaran. Untuk 

membangkitkan motivasi kepada mereka, supaya 

dapat melakukan kegiatan belajar dengan 

kehendak sendiri dan belajar secara aktif. 

 

B. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar yang sifatnya di luar diri 

siswa, yaitu beberapa pengalaman-pengalaman, 

keadaan keluarga, lingkungan sekitarnya dan 

sebagainya. 

Pengaruh lingkungan ini pada umumnya bersifat 

positif dan tidak memberikan paksaan kepada individu. 

Menurut Slameto (1995:60) faktor ekstern yang dapat 

mempengaruhi belajar adalah “keadaan keluarga, 

keadaan sekolah dan lingkungan masyarakat.” 

 

1. Keadaan Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan terkecil 

dalam masyarakat tempat seseorang dilahirkan 

dan dibesarkan. Sebagaimana yang dijelaskan 

oleh Slameto bahwa: “Keluarga adalah lembaga 

pendidikan pertama dan utama.  
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Keluarga yanng sehat besar artinya untuk 

pendidikan kecil, tetapi bersifat menentukan 

dalam ukuran besar yaitu pendidikan bangsa, 

negara dan dunia.” 

Adanya rasa aman dalam keluarga sangat 

penting dalam keberhasilan seseorang dalam 

belajar. Rasa aman itu membuat seseorang akan 

terdorong untuk belajar secara aktif, karena rasa 

aman merupakan salah satu kekuatan pendorong 

dari luar yang menambah motivasi untuk belajar. 

Dalam hal ini Hasbullah (1994:46) 

mengatakan: “Keluarga merupakan lingkungan 

pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga 

inilah anak pertama-tama mendapatkan 

pendidikan dan bimbingan, sedangkan tugas 

utama dalam keluarga bagi pendidikan anak ialah 

sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan 

pandangan hidup keagamaan.” 

Oleh karena itu orang tua hendaknya 

menyadari bahwa pendidikan dimulai dari 

keluarga. Sedangkan sekolah merupakan 

pendidikan lanjutan. Peralihan pendidikan 

informal ke lembaga-lembaga formal memerlukan 

kerjasama yang baik antara orang tua dan guru 

sebagai pendidik dalam usaha meningkatkan hasil 

belajar anak. Jalan kerjasama yang perlu 

ditingkatkan, dimana orang tua harus menaruh 

perhatian yang serius tentang cara belajar anak di 
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rumah. Perhatian orang tua dapat memberikan 

dorongan dan motivasi sehingga anak dapat 

belajar dengan tekun. Karena anak memerlukan 

waktu, tempat dan keadaan yang baik untuk 

belajar. 

2. Keadaan Sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan 

formal pertama yang sangat penting dalam 

menentukan keberhasilan belajar siswa, karena 

itu lingkungan sekolah yang baik dapat 

mendorong untuk belajar yang lebih giat. Keadaan 

sekolah ini meliputi cara penyajian pelajaran, 

hubungan guru dengan siswa, alat-alat pelajaran 

dan kurikulum. Hubungan antara guru dan siswa 

kurang baik akan mempengaruhi hasil-hasil 

belajarnya. 

3. Lingkungan Masyarakat 

Di samping orang tua, lingkungan juga 

merupakan salah satu faktor yang tidak sedikit 

pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa dalam 

proses pelaksanaan pendidikan. Karena 

lingkungan alam sekitar sangat besar 

pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi 

anak, sebab dalam kehidupan sehari-hari anak 

akan lebih banyak bergaul dengan lingkungan 

dimana anak itu berada. 
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Dalam hal ini Kartono (1995:5) berpendapat: 

Lingkungan masyarakat dapat menimbulkan 

kesukaran belajar anak, terutama anak-anak 

yang sebayanya. Apabila anak-anak yang sebaya 

merupakan anak-anak yang rajin belajar, maka 

anak akan terangsang untuk mengikuti jejak 

mereka. Sebaliknya bila anak-anak di sekitarnya 

merupakan kumpulan anak-anak nakal yang 

berkeliaran tiada menentukan anakpun dapat 

terpengaruh pula. 

Dengan demikian dapat dikatakan 

lingkungan membentuk kepribadian anak, karena 

dalam pergaulan sehari-hari seorang anak akan 

selalu menyesuaikan dirinya dengan kebiasaan-

kebiasaan lingkungannya. Oleh karena itu, 

apabila seorang siswa bertempat tinggal di suatu 

lingkungan temannya yang rajin belajar maka 

kemungkinan besar hal tersebut akan membawa 

pengaruh pada dirinya, sehingga ia akan turut 

belajar sebagaimana temannya. 

 

2.3 MEDIA PEMBELAJARAN 

Media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik 

yang digunakan untuk lebih mengaktifkan komunikasi dan 

interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan 

pengajaran di sekolah (Hamalik, 1991). Media berperan 

penting dalam proses komunikasi, termasuk belajar-mengajar. 
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Melalui proses komunikasi, pesan atau informasi dapat 

diserap dan dihayati orang lain. Dalam proses belajar-

mengajar, media yang digunakan untuk memperlancar 

komunikasi belajar-mengajar disebut media instruksional 

edukatif. 

Sarana dan media belajar berupa Lembar Kerja Siswa 

(LKS) sebagai alat bantu belajar sudah cukup umum dipakai 

dalam pelaksanaan pembelajaran. Dengan menggunakan LKS 

ini, peserta didik sudah cukup dibuat sibuk dan asyik dalam 

belajar dengan mengerjakan tugas yang sudah tertera di LKS 

tersebut. Perkembangan teknologi dengan berbagai produk 

mutakhirnya, sangat kuat dalam memberikan warna pada 

berbagai sektor termasuk dunia pendidikan.  

Bahasa pemrograman komputer, salah satu aplikasi 

materi dari mapel fisika. Sementara menu yang disajikan 

dalam pembelajaran fisika tidak pernah menyinggung bahasa 

pemrograman. Tampak bahwa kehadiran komputer bagi mapel 

fisika semata-mata hanya sebagai sarana penunjang proses 

pembelajaran sedangkan tantangan yang timbul bagi guru 

mapel fisika adalah bagaimana memanfaatkan komputer di 

lingkup mapel fisika. Sehingga penggunaannya lebih 

dimaksimalkan. 

Perkembangan teknologi memang merangsang seluruh 

komponen pendidikan untuk lebih bijak dalam menyikapinya. 

Terutama untuk memilah dan memilih sesuai dengan 

kepentingannya tanpa menggeser makna pendidikan itu 

sendiri. 
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Pemanfaatan teknologi merupakan kebutuhan mutlak 

dalam dunia pendidikan (persekolahan) sehingga sekolah 

benar-benar menjadi ruang belajar dan tempat siswa 

mengembangkan kemampuannya secara optimal, dan 

nantinya mampu berinteraksi ke tengah-tengah masyarakat.  

Pada dasarnya kegiatan belajar mengajar fisika adalah 

suatu proses komunikasi yang terjadi antara guru dan siswa 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam proses 

komunikasi ini segala sesuatu yang disampaikan oleh guru, 

baik itu berupa konsep, aturan, keterampilan maupun ide, 

diharapkan dapat diterima oleh siswa dalam pengertian atau 

pemahaman yang sama. Namun demikian keadaan ini 

seringkali tidak dapat terpenuhi, sehingga seringkali terjadi 

salah penafsiran atau salah konsep diantara siswa-siswa. 

Perbedaan penangkapan oleh siswa dalam proses komunikasi 

dapat diatasi dengan memanfaatkan media pengajaran atau 

sarana lain dengan menggunakan alat bantu pembelajaran 

fisika. 

Dalam pembelajaran fisika dengan mengunakan alat 

batu pembelajaran Flash CS 4 dirasakan akan lebih efektif 

dan berhasil dari pada menggunakan metode 

ceramah/informasi terutama bagi siswa yang daya ingatnya 

kurang dalam belajar karena banyaknya materi yang harus 

diterima di sekolah, selain itu dengan menggunakan Flash CS 

4 ada keasyikan tersendiri dalam belajar sehingga siswa akan 

tertarik dan mudah untuk menerima, mengerti dan 

memahami pelajaran yang dipelajari.  
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Untuk itu, peneliti ingin mengetahui sejauh mana 

efektivitas media pembelajaran Flash CS 4 tersebut digunakan 

dalam pembelajaran fisika. 

 

2.4  ANIMASI SEBAGAI ALAT BANTU MENGAJAR 

Hakikat proses belajar-mengajar adalah proses 

komunikasi, yaitu penyampaian informasi dari sumber 

informasi melalui media tertentu kepada penerima informasi. 

Berdasarkan hal tersebut, salah satu faktor kegagalan 

pembelajaran adalah adanya berbagai jenis hambatan dalam 

proses komunikasi antara siswa dan guru karena variasi 

dalam pengajaran serta jarangnya digunakan alat bantu yang 

dapat memperjelas pemahaman siswa tentang materi yang 

dipelajari. Pemilihan media yang tepat menjadi penting agar 

transfer ilmu pengetahuan dari guru bisa maksimal, sehingga 

siswa tidak hanya mendengar apa yang disampikan oleh guru, 

tetapi juga melihat proses (penginderaan)-nya.  

Menurut Sutisna (2004), untuk hasil optimal 

pembebelajaran harus menyenangkan dan merangsang 

imajinasi serta kreativitas siswa. Penggunaan mutimetode dan 

multimedia sangat membantu untuk meningkatkan hasil 

belajar. 

Materi pelajaran yang diperoleh dari hasil ilmiah dan 

banyak melibatkan angka dan pemahaman konsep, 

khususnya fisika, adalah salah satu materi pelajaran yang 

perlu mendapat perhatian lebih dari seorang guru. Sebab, 

sudah menjadi pandangan umum bahwa fisika merupakan 
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salah satu pelajaran yang kurang diminati siswa. Memang 

secara umum, fisika merupakan cabang ilmu pengetahuan 

yang kuantitatif. Artinya, dalam fisika terdapat penggunaan 

konsep-konsep dan pengaplikasiannya menggunakan fisika.  

Media yang cocok dengan maksimalisasi transfer ilmu 

pengetahuan dan karakter Fisika salah satunya adalah 

memanfaatkan teknologi audiovisual berbasis multimedia 

(teknologi yang melibatkan teks, gambar, suara, dan video). 

Salah satu program yang bisa dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran itu adalah Macromedia Flash. 

Macromedia Flash CS 4 merupakan gabungan konsep 

pembelajaran dengan teknologi audiovisual yang mampu 

menghasilkan fitur-fitur baru yang dapat dimanfaatkan dalam 

pendidikan. Pembelajaran berbasis multimedia dapat 

menyajikan materi pelajaran yang lebih menarik, tidak 

monoton, dan memudahkan penyampaian. Siswa dapat 

mempelajari materi pelajaran tertentu secara mandiri dengan 

komputer yang dilengkapi program multimedia. Di pasaran 

banyak beredar software-software edutainment yang 

memadukan pendidikan dengan hiburan. Beberapa program 

yang sering dipakai dalam pembelajaran berbasis multimedia 

dan tidak terlalu sulit mempelajarinya antara lain Power Point, 

Macromedia Director, Macromedia Flash, Maple, Mathcad, dan 

Hot Potatoes.  

Macromedia Flash CS 4 merupakan software keluaran 

Macromedia Inc. Software ini merupakan program untuk 

mendesain grafis animasi yang sangat populer dan banyak 
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digunakan desainer grafis. Kelebihan flash terletak pada 

kemampuannya menghasilkan animasi gerak dan suara. Awal 

perkembangan flash banyak digunakan untuk animasi pada 

website, namun saat ini mulai banyak digunakan untuk media 

pembelajaran karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki. 

 

A. Kelebihan Tentang Pembelajaran Dengan Animasi 

Kelebihan media komputer berbasis video antara lain:  

1.  Dapat menstimulasi efek gerak. 

2.  Dapat diberi suara dan warna, 

3.  Tidak memerlukan keahlian khusus dalam 

penyajian. 

4.  Tidak memerlukan ruang gelap dalam penyajian. 

B. Kekurangan Tentang Pembelajaran dengan  Animasi 

1.  Memerlukan peralatan khusus dalam penyajian. 

2.  Memerlukan tenaga listrik. 

3.  Memerlukan keterampilan khusus dan kerja tim 

dalam   pembuatan.  

 

2.5 Peranan Komputer dalam Pendidikan 

Komputer merupakan tekhnologi pendukung dalam 

bidang pengajaran dan dikenal sebagai Computer Assisted 

Instruction (CAI) atau Computer Assisted Learning (CAL). Untuk 

selanjutnya hanya akan digunakan istilah CAI. 

CAI adalah tekhnik pengajaran interaktif dimana 

komputer digunakan sebagai alat untuk menyajikan materi 

pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa (Educational 

Resources Information Center, 2002). CAI menggunakan 
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kombinasi text, grafis, audio, dan video. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Kathleen Cotton (1991), 

pengajaran dengan CAI membuat siswa lebih cepat memahami 

materi pelajaran yang diajarkan. CAI merupakan penggunaan 

komputer sebagai media yang dapat membantu tugas guru 

dalam menanamkan konsep, melatih siswa dalam 

meningkatkan keterampilan, serta mengajarkan keterampilan-

keterampilan baru. Dengan demikian dalam konsep CAI ini 

siswa dituntut untuk kontak langsung dengan komputer 

(Ruseffendi, 1993). Dalam CAI komputer digunakan sebagai 

alat untuk membantu guru dalam memperlancar proses 

belajar mengajar. Sistem komputer dapat digunakan untuk 

menyajikan pelajaran secara langsung kepada para siswa 

dengan cara mengintegrasikan materi pelajaran ke dalam 

program aplikasi. Inilah yang disebut pengajaran dengan 

bantuan komputer atau Computer Assisted Instruction (CAI). 

CAI dikatakan interaktif karena dapat terjadi komunikasi dua 

arah antara siswa dengan komputer dalam bentuk pertanyaan 

atau tanggapan. Materi dapat disajikan secara bertahap, dan 

petunjuk diberikan secara jelas (Sudjana, 1999). 

Pembelajaran dengan alat bantu komputer adalah 

sebuah situasi pembelajaran yang efektif sebab siswa bisa 

belajar dan berinteraksi dengan berbagai macam pilihan 

belajar yang menarik dan sesuai dengan kemampuan siswa. 

Berdasarkan penelitian Kathleen Cotton, siswa dapat lebih 

mudah menyerap pembelajaran dalam bentuk animasi grafis 

dari pada dengan kata-kata saja. 
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2.6 PENGEMBANGAN PROGRAM ANIMASI 

DENGAN MACROMEDIA FLASH CS4 

Flash CS 4 merupakan hasil pengembangan dari Flash 

versi sebelumnya. Flash CS 4 yang merupakan software milik 

perusahaan Macromedia, diciptakan untuk membuat animasi 

ataupun halaman website interaktif.  

Dalam Flash CS 4 ini pengguna digiring untuk lebih 

banyak bermain-main dengan ActionScript. Saat kita melihat 

perubahan dari Flash 5 ke Flash 8, splash screennya hampir 

tidak berubah. Namun ketika anda melihat splash screen 

Flash Mx, anda akan melihat tampilan grafis sederhana. 

Namun dibalik kesederhanaan itu tampil beberapa feature 

yang belum dimiliki oleh generasi pendahulunya. Tentang apa 

saja yang dimiliki, mari kita simak 

1. Flash CS 4 dapat mengimpor file movie yang berformat 

MPG, DV (Digital Video), MOV (Quick time), dan AVI. 

2. Mendukung bahasa Korea dan Cina. 

3. Memiliki nilai lebih dalam managemen warna, 

komponen, dan jendela Inspector. 

4. Jendela Time Line pun mengalami perubahan, yaitu 

disediakannya folder untuk layer. 

5. Dalam jendela Tools terdapat Free Tranfrom Tools yang 

memiliki 4 pilihan. 

6. Karena kita digiring untuk lebih banyak menjalankan 

ActionScript, maka Flash CS 4 menyediakan kamus yang 

tersedia di menu Help* ActionScript dictionary. 
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Macromedia Flash CS 4 adalah salah satu program 

pembuatan animasi yang sangat handal. Kehandalan flash 

dibanding dengan program lain adalah dalam hal ukuran file 

dari hasil animasinya yang kecil. Untuk itu animasi yang 

dihasilkan oleh program flash banyak digunakan untuk 

membuat sebuah web agar menjadi lebih interaktif. 

 
Gambar 2.1 

Tampilan Macromedia Flash CS 4 

 

Tombol-tombol yang digunakan dalam Macromedia Flash CS 

4, dapat dilihat pada lampiran. 
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2.7 PEMANTULAN CAHAYA PADA CERMIN DATAR     

2.7.1 Hukum Pemantulan Cahaya 

Berdasarkan eksperimen, diperoleh hukum 

pemantulan cahaya yakni : 

 Sudut datang ( d ) sama dengan sudut 

pantul ( p ). 

pd  
   

..........................................(1) 

 Sinar datang, sinar pantul dan garis normal 

terletak pada satu bidang yang sama. 

Garis Normal

sinar datang sinar pantul

sudut pantulsudut datang

 
   Gambar 2.2. Pemantulan cahaya pada cermin 

 

2.7.2 Pembentukan Bayangan pada Cermin Datar 

Sebuah sumber cahaya berupa titik O, 

sebagai benda yang terletak pada jarak o dari 

sebuah cermin datar. Cahaya yang jatuh pada 

cermin sebagai gelombang yang seringkali 

dinyatakan dengan garis dari benda dan keluar 

memancar dari O. Pada setiap titik benda 
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menumbuk cermin kemudian direfleksikannya 

berdasarkan Hukum pemantulan cahaya. Jika 

semua sinar refleksi diperpanjang dibelakang 

cermin maka akan diperoleh satu titik dimana 

titik tersebut adalah letak bayangan dari benda. 

 
Gambar 2.3 Sebuah benda titik O memberikan 

sebuah bayangan maya I dalam 
cermin datar. Semua sinar pantul 
tampak seolah olah Terpancar dari I, 
padahal sesungguhnya tidak melalui 

titik ini. 
 

2.7.3 Sifat Bayangan pada Cermin Datar 

Bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar 

bersifat : 

1. Maya (pada gambar 2.3).  

Gambar 2.3 pada a, sebuah benda yang 

terletak di depan cermin (tengah) 

memancarkan sinar datang dan membentuk 

bayangan maya walaupun letak benda berubah 

(pada b) bayangan tetap maya. Walaupun letak 
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benda dan jarak benda berubah sifat bayangan 

yang terbentuk tetap maya [5] (bayangan 

terbentuk dari sinar perpotongan perpanjangan 

sinar pantul yang divergen). 

benda bayangan

benda bayangan

a b

 
Gambar 2.4 Letak benda berubah, bayangan tetap maya  
 

Gambar 2.4 pada a, sebuah benda  terletak di 

depan cermin yang jaraknya lebih dekat dari 

pada b, memancarkan sinar datang dan 

membentuk bayangan maya jika jarak pada b 

lebih jauh maka bayangan tetap maya 

(bayangan terbentuk dari sinar yang divergen). 
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benda bayangan

a

benda bayangan

b

 
Gambar 2.5. Jarak benda berubah bayangan tetap maya.  

 

2. Ukuran benda dengan ukuran bayangan sama. 

Gambar 2.5 pada a, ukuran benda lebih besar 

dibandingkan b. Jika ukuran diubah (besar 

atau kecil) maka ukuran bayangan yang 

terbentuk oleh cermin datar sama dengan 

benda aslinya. Untuk memudahkan, maka di 

gambar sinar pada ujung-ujungnya saja. 

a b

 
Gambar 2.6. Ukuran benda benda berubah, maka ukuran 

bayangan juga berubah sesuai dengan benda 
aslinya. 
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3. Jarak benda dari cermin dengan jarak 

bayangan dari cermin sama. 

Gambar di bawah misal; pada a jarak benda 1 

cm di depan cermin dan pada b jarak benda 2 

cm di depan cermin. Maka, pada a jarak 

bayangan juga 1 cm dibelakang cermin dan 

pada b jaraknya juga 2 cm di belakang cermin. 

benda bayangan

a

benda bayangan

b

 
Gambar 2.7 Jarak benda berubah maka jarak bayangan 

juga ikut berubah sesuai jarak benda 
dengan cermin. 

 

4. Letak benda dari cermin dengan letak 

bayangan dari cermin sama.  

Gambar di bawah pada a, sebuah benda yang 

terletak di depan cermin (tengah) bayangan 

yang terbentuk juga terletak di tengah. Jika 

letak benda di ubah (pada b) maka 

bayangannya juga pindah. 
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benda bayangan

benda bayangan

a b

 
Gambar 2.8 Letak benda berubah, maka letak bayangan 

juga berubah.  

 

Yang menjadi sifat bayangan pada cermin datar 

adalah ke empat hal yang di atas. Jadi, posisi 

pengamat terhdap letak benda, jarak benda 

dengan ukuran bayangan, ukuran cermin 

terhadap ukuran bayangan,  dan posisi cermin 

terhadap ukuran bayangan tidak saling 

mempengaruhi. 
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1. Posisi pengamat terhadap letak bayangan 

benda bayangan

P

 

benda bayangan

Q

 
Gambar 2.9 Letak benda dan letak bayangan tetap 

terhadap cermin, walaupun posisi pengamat 
berubah.  

 
Gambar di atas menunjukkan mula-mula 

posisi pengamat di P dan benda letaknya di 

depan cermin (tengah) bayangan yang 

terbentuk juga terletak di tengah. Jika posisi 

pengamat pindah ke Q dan benda tetap maka 

letak bayangan terhadap cermin juga tetap.  

Jadi posisi pengamat tidak menentukan letak 

benda. 

2. Jarak benda terhadap ukuran bayangan 

Gambar 2.9 pada a, jarak orang dengan cermin 

45 cm, ukuran bayangan dan bagian bayangan 
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yang tampak adalah sama dengan benda 

aslinya. Jika orang tersebut bergerak menjauh 

dari cermin (pada b) maka ukuran bayangan 

dan bagian bayangan yang tampak adalah 

tetap. Jadi jarak benda dengan ukuran 

bayangan tidak saling mempengaruhi. 

a

bayangan benda

b

a

g

i

a

n

t

a

m

p

a

k

 
b

bayangan benda

b

a

g

i

a

n

t

a

m

p

a

k

 
Gambar 2.10 Jarak benda berubah tetapi ukuran 

bayangan tetap  
 

3. Ukuran cermin terhadap ukuran bayangan 

Gambar 2.10 pada a, (misal panjang cermin 40 

cm) dan orang  yang bercermin tetap 

(jarak/posisi) maka ukuran bayangan yang 

terlihat sama dengan benda. Jika ukuran 

cermin diganti (pada b dan c) dan orang  yang 
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bercermin tetap (jarak/posisi) maka ukuran 

bayangan yang terlihat sama dengan benda. 

Jadi ukuran cermin tidak menentukan ukuran 

bayangan. 

a b

benda bayangan

bayangan

benda

b

a

g

i

a

n

t

a

m

p

a

k

b

a

g

i

a

n

t

a

m

p

a

k

 
c

bayangan

b

a

g

i

a

n

t

a

m

p

a

k

benda

 
Gambar 2.11 Ukuran cermin berubah, ukuran bayangan 

yang terbentuk tetap.  

 
4. Posisi cermin terhadap ukuran bayangan 

Gambar di bawah menunjukan orang yang 

bercermnin dengan posisi cermin miring. Pada 

a, orang bercermin dengan jarak lebih dekat, 

maka ukuran bayangan dan bagian bayangan 

yang tampak adalah sama dengan benda 

aslinya. Jika orang tersebut bergerak menjauh 

dari cermin maka ukuran bayangannya tetap 



 

 

33 

 

dan bagian bayangan yang tampak adalah 

berubah. Jadi posisi cermin tidak 

mempengaruhi ukuran bayangan. 

benda

bayangan

 

benda

bayangan

 
Gambar 2.12. Posisi cermin miring dan jarak orang yang 

bercermin berubah 

 

2.7.4 Melukis Pembentukan Bayangan pada Cermin 

Datar 

Pada gambar di bawah menunjukkan 

lukisan pembentukan bayangan benda yang 

berbentuk garis. Benda garis (misalnya panah) 

memiliki dua ujung, yakni titik A dan titik B. 

Langkah-langkah untuk melukis bayangan adalh 

sebagai berikut : 
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1. Melukis dahulu bayangan titik A sehingga 

terbentuk bayangan A’. 

2. Dengan cara yang sama dilukis bayangan dari 

titik B dan dihasilkan bayangan B’.  

Kemudian didapatkan bayangan AB adalah A’B’ 

dan dilukis dengan garis putus-putus karena 

merupakan bayangan maya. Untuk memudahkan 

maka digambar hanya ujung-ujungnya saja. 

A

B

A'

B'

 
Gambar 2.13. Lukisan pembentukan bayangan benda bentuk 

garis. 
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2.8  HIPOTESIS 

2.8.1 Hipotesis empirik 

Penelitian ini menguji perbedaan prestasi belajar 

fisika siswa yang diajar dengan metode mekanistik dan 

animasi, pada siswa kelas VII SMP 9 Salatiga. Secara rinci 

hipotesis empirik yang diajukan adalah sebagai berikut : 

ada perbedaan prestasi belajar fisika siswa yang diajar 

dengan metode mekanistik dan animasi, pada siswa kelas 

VII SMP 9 Salatiga. 

 

2.8.2 Hipotesis Statistik 

Secara statistik hipotesis dapat dirumuskan sebagai 

berikut :  
a. H0 : µAnimasi = µMekanistik 

Tidak ada perbedaan prestasi hasil belajar yang 

diajarkan dengan metode mekanistik dan animasi 

pada siswa kelas VII SMP 9 Salatiga. 

b. H1 : µAnimasi ≠ µMekanistik 

Ada perbedaan prestasi hasil belajar yang diajarkan 

dengan metode mekanistik dan animasi pada siswa 

kelas VII SMP 9 Salatiga. 
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2.9 Model Teoritik 

Secara teoritik model yang dibangun untuk 

menjelaskan perbedaan prestasi hasil belajar siswa dengan 

metoda mekanistik dan animasi dapat divisualisasikan seperti 

gambar berikut:  

 

Gambar 2.2 
Model Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1 

 

T2 

 

T1
1 

 

T2
1 

Metode mekanistik 

Metode animasi 


