
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama sekolah  :  SMA 

Kelas/Semester : X (Sepuluh)/ II (Dua) 

Mata Pelajaran : Fisika 

Sub Pokok Bahasan : Cermin Datar 

Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit (Satu kali pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

Menerapkan prinsip kerja alat-alat optik 

B. Kompetensi Dasar 

1. Menganalisis alat-alat optik secara kualitatif dan kuantitatif 

2. Menerapkan alat-alat optik dalam kehidupan sehari-hari 

C. Indikator  

1. Mampu menggambarkan proses terbentuknya bayangan suatu benda yang terletak di 

depan sebuah cermin datar 

2. Mampu menggambarkan jalannya cahaya sehingga mata dapat melihat bayangan sebuah 

benda yang terletak di depan sebuah cermin datar 

3. Mampu menggambarkan proses terbentuknya bayangan suatu benda yang terletak di 

depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 90o 

4. Mampu menggambarkan jalannya cahaya sehingga mata dapat melihat bayangan sebuah 

benda yang terletak di depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 90o 

5. Mampu menggambarkan jalannya cahaya sehingga mata dapat melihat bayangan sebuah 

benda yang terletak di depan dua buah cermin datar 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menggambarkan proses terbentuknya bayangan suatu benda yang terletak di 

depan sebuah cermin datar 

2. Siswa dapat menggambarkan jalannya cahaya sehingga mata dapat melihat bayangan 

sebuah benda yang terletak di depan sebuah cermin datar 

3. Siswa dapat menggambarkan proses terbentuknya bayangan suatu benda yang terletak di 

depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 90o 

4. Siswa dapat menggambarkan jalannya cahaya sehingga mata dapat melihat bayangan 

sebuah benda yang terletak di depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 90o 

5. Siswa dapat menggambarkan jalannya cahaya sehingga mata dapat melihat bayangan 

sebuah benda yang terletak di depan dua buah cermin datar 

E. Materi Pembelajaran 

Proses pembentukan bayangan pada cermin datar 

F. Metode Pembelajaran 

Discovery , Diskusi 



G. Alat dan Bahan 

LCD Proyektor, Leftop, Animasi (dibuat dengan Software Microsoft Office PowerPoint) 

H. Langkah – Langkah Pembelajaran 

a. Kegiatan Pendahuluan 

Motivasi  

Guru menunjukkan sebuah cermin datar pada siswa, kemudian meminta salah satu dari 

mereka untuk bercermin. Lalu, guru bertanya “ketika bercermin, kamu melihat bayanganmu 

di cermin bukan? Tunjukkan dengan jarimu dimana letak bayanganmu? (berada di belakang 

cermin). Apakah kamu dapat melihat bayanganmu? (dapat). Apakah kamu dapat 

menangkap bayanganmu dengan layar? (tidak) 

 

Informasi  

Bayangan yang dapat dilihat langsung oleh mata, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar 

disebut bayangan maya 

 

Perumusan Masalah 1 

Bagaimana proses terbentuknya bayangan suatu benda yang terletak di depan sebuah 

cermin datar? 

 

Hipotesa  

1. …… 

2. ….. 

 

Informasi: 

Untuk menjelaskan proses terbentuknya bayangan pada cermin datar dibutuhkan Hukum 
Pemantulan Cahaya: 
Kemudian guru menjelaskan dengan menampilkan animasi dan mengklik (1) sinar datang, 
(2) garis normal, (3) sinar pantul. Kemudian, (4) mengklik sudut datang dan (5) mengklik 
sudut pantul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



b. Kegiatan Inti 

Kegiatan 1 

Guru meletakkan benda di depan sebuah cermin datar. Kemudian, meminta salah satu siswa 
maju di depan kelas untuk menunjuk dengan jarinya dimana letak bayangan benda ! 
 

 

 

 

 

 

 

Gbr 2. Bayangan sebuah benda yang berada di depan cermin datar 

 

Tanyakan pada siswa : 

“ Bagaimana jalannya cahaya sehingga terbentuk bayangan benda? 

 

Guru meminta siswa melihat dan mengamati proses pembentukan bayangan pada cermin 

datar melalui  animasi dengan cara menekan tanda panah  (     ) pada keyboard sampai 

animasi selesai 

 

Pertanyaan menggiring mengamati 

Bagaimana jalannya cahaya sehingga terbentuk bayangan dari sebuah benda yang berada di 

depan cermin datar ? 

 

Hasil pengamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan 

Bagaimana  jalannya cahaya dari lampu sehingga terbentuk bayangan dari sebuah benda 

yang berada di depan cermin datar? 

 

Kesimpulan 

Sumber cahaya memancarkan cahaya ke segala arah. Cahaya dari sumber cahaya yang 

mengenai benda tersebut dipantulkan oleh benda ke segala arah. Sebagian pantulan cahaya 

dari benda yang mengenai cermin dipantulkan oleh cermin sesuai dengan Hukum 

Pemantulan Cahaya. Sinar-sinar pantulnya divergen (menyebar) dan tidak berpotongan di 

depan cermin, perpanjangan sinar-sinar pantulnya berpotongan di belakang cermin 

membentuk bayangan maya, sehingga bayangannya hanya bisa dilihat tetapi tidak bisa 

ditangkap oleh layar. 

 

 

Perumusan masalah 2 

Bagaimana jalannya cahaya sehingga mata dapat melihat bayangan sebuah benda yang 

terletak di depan sebuah cermin datar?  

 

Hipotesa 

1. …. 

2. …. 

 

Kegiatan 2 

Guru meletakkan benda di depan sebuah cermin datar. Kemudian, meminta salah satu siswa 
maju di depan kelas untuk melihat bayangan benda ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr 4. Pengamat melihat bayangan sebuah benda 

 

Tanyakan pada siswa : 

“ Bagaimana jalannya cahaya sehingga bayangan dari sebuah benda bisa terlihat oleh 

mata? ” 

 



Guru meminta siswa melihat dan mengamati proses pembentukan bayangan pada cermin 

datar melalui  animasi dengan cara menekan tanda panah  (     ) pada keyboard sampai 

animasi selesai 

 

Pertanyaan menggiring mengamati : 

Bagaimana jalannya cahaya sehingga bayangan dari sebuah benda bisa terlihat oleh mata? 

 

Hasil pengamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan 

Bagaimana jalan cahaya sehingga  bayangan dari sebuah benda bisa terlihat oleh mata? 

 

Kesimpulan 

Cahaya dari benda dipantulkan oleh cermin dan masuk  ke mata pengamat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perumusan masalah 3 

Bagaimana proses terbentuknya bayangan pada sebuah benda yang diletakkan di 

depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 90o ? 

 

 

Hipotesa  

1. …. 

2. …. 

 

Kegiatan 3 

Guru meletakkan benda di depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 90o. 
Kemudian, meminta salah satu siswa maju di depan kelas untuk menunjuk dengan jarinya 
dimana letak bayangan benda ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gbr 6. Tiga buah bayangan benda yang berada di depan dua buah 

cermin datar yang membentuk sudut 90
o
 

 

Tanyakan pada siswa : 

 “ Berapa jumlah bayangan yang terjadi? “ 

“ Dimana letak bayangan benda? “ 

“ Bagaimana proses terbentuknya bayangan benda di depan dua buah cermin datar yang 

membentuk sudut 90o? “ 

  

Guru meminta siswa melihat dan mengamati proses pembentukan bayangan pada cermin 

datar melalui  animasi dengan cara menekan tanda panah  (     ) pada keyboard sampai 

animasi selesai 

 

Pertanyaan menggiring mengamati  

Berdasarkan Hukum Pemantulan Cahaya bagaimana proses  jalannya cahaya sehingga 

terbentuk bayangan dari sebuah benda yang terletak di depan dua buah cermin datar yang 

membentuk sudut 90o ? 



Hasil pengamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan menggiging menarik kesimpulan  

Bagaimana proses terbentuknya bayangan pada sebuah benda yang diletakkan di 

depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 90o ? 

 

Kesimpulan  

Bayangan B oleh C1 adalah B1, bayangan B oleh C2 adalah B2. Bayangann B1 yang berada di 

depan bayangan C2’ membentuk bayangan B12’, sedangkan bayangan B2 yang berada di 

depan bayangan C1’ membentuk bayangan B21’, karena B12’ dan B21’ berimpit, sehingga 

ada tiga buah bayangan dari B yaitu B1, B2 dan B12=B21. 

 

 

 

 

 

 

 



Perumusan masalah 4 

Bagaimana jalannya cahaya sehingga mata dapat melihat bayangan dari sebuah benda yang 

diletakkan di depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 90o 

 

Hipotesa  

1. …. 

2. …. 

 

Kegiatan 4a : 

Guru meminta salah satu siswa maju di depan kelas untuk melihat bayangan B1 yang 
diletakkan di depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 90o! 
 

 

 

 

 

 

 
Gbr 8a. Pengamat melihat bayangan B1 yang berada di belakang C1 

 

Guru meminta siswa melihat dan mengamati proses pembentukan bayangan pada cermin 

datar melalui  animasi dengan cara menekan tanda panah  (      ) pada keyboard sampai 

animasi selesai 

 

Pertanyaan menggiring mengamati  

Bagaimana jalannya cahaya dari benda sampai ke mata jika ingin melihat bayangan B1 ? 

 

Hasil pengamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan 

Bagaimana jalannya cahaya sehingga mata dapat melihat bayangan B1 ? 

 

Kesimpulan 4a 

Untuk melihat bayangan B1, cahaya dari benda yang mengenai cermin 1 dipantulkan 

kemata pengamat sesuai HPC  

 

Kegiatan 4b : 

Guru meminta salah satu siswa maju di depan kelas untuk melihat bayangan B2 yang 
diletakkan di depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 90o! 
 
 

 

 

 

 
 

Gbr 8b. Pengamat melihat bayangan B2 yang berada dibelakang C2  
 

Guru meminta siswa melihat dan mengamati proses pembentukan bayangan pada cermin 

datar melalui  animasi dengan cara menekan tanda panah  (     ) pada keyboard sampai 

animasi selesai 

 

Pertanyaan menggiring mengamati  

Bagaimana jalannya cahaya dari benda sampai ke mata jika ingin melihat bayangan B2 saja ? 

 

Hasil pengamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan 

Bagaimana jalannya cahaya sehingga mata dapat melihat bayangan B2 ? 

 

Kesimpulan 4b 

Untuk melihat bayangan B2, cahaya dari benda yang mengenai C2 dipantulkan ke mata 

pengamat sesuai  HPC  

 

Kegiatan 4c : 

Guru meminta salah satu siswa maju di depan kelas untuk melihat bayangan B12=B21 yang 
diletakkan di depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 90o! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gbr 8c. Pengamat melihat bayangan B12=B21 yang berada dibelakang C1’ dan C2’ 

 
Guru meminta siswa melihat dan mengamati proses pembentukan bayangan pada cermin 

datar melalui  animasi dengan cara menekan tanda panah  (     ) pada keyboard sampai 

animasi selesai 

 
Hasil pengamatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan 

Bagaimana jalannya cahaya sehingga mata dapat melihat bayangan B12? 

 

Kesimpulan 4c 

Untuk melihat bayangan B12, cahaya dari benda mengenai C1 dipantulkan lagi oleh C2 ke 

mata pengamat sesuai HPC 

 

Kegiatan 4d : 

Guru meminta salah satu siswa maju di depan kelas untuk melihat bayangan B21 yang 
diletakkan di depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 90o! 
 

 

 

 

 
 

 

Gbr 8d. Pengamat melihat bayangan B21=B12 yang berada dibelakang C1’ dan C2’ 

 

Guru meminta siswa melihat dan mengamati proses pembentukan bayangan pada cermin 

datar melalui  animasi dengan cara menekan tanda panah  (     ) pada keyboard sampai 

animasi selesai 

 

Hasil pengamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan 

Bagaimana jalannya cahaya sehingga mata dapat melihat bayangan B21? 



Kesimpulan 4d 

Untuk melihat bayangan B21, cahaya dari benda mengenai C2 dipantulkan lagi oleh C1 ke 

mata pengamat sesuai HPC 

 

Konsolidasi  

Perumusan Masalah  

Bagaimana posisi cermin dan jalannya cahaya agar pengamat bisa melihat bayangan sanggul 

yang berada dibagian belakang kepalanya? 

 

Hipotesa 

1. ….. 

2. ….. 

 

Kegiatan Konsolidasi 

Guru meminta satu siswa mencoba melihat bayangan belakang kepalanya dengan bantuan 2 

cermin datar! 

 

Guru meminta siswa melihat dan mengamati proses pembentukan bayangan pada cermin 

datar melalui  animasi dengan cara menekan tanda panah  (      ) pada keyboard sampai 

animasi selesai 

 

Hasil pengamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan 

Bagaimana jalannya cahaya sehingga pengamat bisa melihat bayangan sanggul di bagian 

belakang kepala? 

 

Kesimpulan Konsolidasi 

Untuk melihat bayangan sanggul di bagian belakang kepala, cahaya dari sanggul mengenai 

C1, dipantulkan ke C2, dipantulkan lagi ke mata pengamat  

 

 



HASIL LEMBAR OBSERVASI 

No Kegiatan 

1 Motivasi, Perumusan masalah, Hipotesa 

Proses belajar mengajar: 
Menunjukan animasi kepada siswa 

Keterangan Observer 

2 

Animasi 1 : 
Hukum Pemantulan Cahaya 

a) Bagaimana reaksi siswa ketika menggamati urutan jalannya 
sinar datang, garis normal  dan sinar pantul yang mengenai 
sebuah cermin datar, saat animasi ditampilkan? 

Seluruh siswa mengamati jalannya animasi dan 
Tidak ada siswa yang bertanya 

b) Apakah ada siswa yang bertanya mengenai sudut datang 
dan sudut pantul? 

c) Apakah ada siswa yang bertanya mengenai tanda panah 
(sinar) pada animasi? 
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Animasi 2: 
Pembentukan bayangan benda 

a) Pada saat animasi ditampilkan, apakah ada siswa yang 
bertanya mengenai jalannya  cahaya dari lampu yang 
memancar ke segala arah?  

- Semua siswa terlihat serius mengamati, ada 
satu siswa yang bertanya dan terlihat 
binggung mengenai sebagian pantulan 
cahaya dari benda yang mengenai cermin, 
guru kembali menjelaskan dengan 
menampilkan animasi sampai siswa 
mengerti 

- Sebelum animasi ditampilkan siswa tidak 
menjawab tapai setelah animasi 
ditampilkan sebagian besar dari mereka bisa 
menjawab dan pada saat menarik 
kesimpulan mereka bisa menyimpulkan 
namun jawabannya belum lengkap oleh 
karena itu guru juga ikut membantu 
menyimpulkan hingga benar 

b) Apakah ada siswa yang bertanya ketika mengamati sebagian 
cahaya dari lampu yang mengenai benda  dipantulkan oleh 
benda ke segala arah? 

c) Apakah ada siswa yang bertanya ketika mengamati sebagian 
pantulan cahaya dari benda  mengenai cermin  yang 
dipantulkan oleh cermin? 

d) Adakah siswa bertanya mengenai garis normal, sinar pantul 
dan perpanjangan sinar-sinar pantulnya? 

e) Apakah ada siswa yang bertanya mengenai urutan jalannya 
cahaya dari lampu, sehingga terbentuk bayangan benda? 

f) Bagaimana reaksi siswa sebelum dan sesudah mengamati 
animasi? 
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Animasi 3 
Mata melihat bayangan benda 

a) Pada saat animasi ditampilkan, apakah ada siswa yang 
bertanya mengamati jalannya sinar yang masuk ke mata? 

- Ada siswa yang bertanya, mengenai urutan 
jalannya cahaya sehingga mata dapat 
melihat bayangan benda, guru kembali 
menjelaskan dengan menampilkan animasi 
kembali sampai siswa mengerti 

- Sebelum melihat animasi siswa tidak ada 
yang menjawab pertnyaan guru. Setelah 
selesai melihat ada siswa yang belum 
nengerti dan guru kembali menjelaskan 
sampai siswa paham. Sebagian besar dari 
siswa bisa menjawab pertanyaan pengiring 
serta menyimpulakan  

b) Apa ada siswa bertanya, ketika sinar datang dari benda yang 
mengenai cermin? 

c) Setelah animasi ditampilkan, apakah ada siswa bertanya 
mengenai urutan jalannya cahaya, sehingga mata dapat 
melihat bayangan benda? 

d) Bagaimana reaksi siswa sebelum dan sesudah mengamati 
animasi? 
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Animasi 4 
Pembentukan tiga buah bayangan benda 

a) Pada saat animasi ditampilkan, bagaimana reaksi siswa 
ketika mengamati sinar datang pertama dan kedua dari 

 
- Seluruh siswa serius mengamati jalannya 

animasi. Ada siswa yang bertanya mengenai 
perbedaan warna dan  urutan jalannya 



benda yang mengenai C1? cahaya dari sebuah benda yang berada di 
depan dua buah cermin, guru kembali 
menjelaskan sambil menampilkan animasi 
kembali sampai siswa mengerti 
 

- Sebelum animasi di tampilkan tidak ada 
siswa yang bertanya. Setelah melihat 
animasi sebagian besar siswa bisa 
menjawab pertanyaan penggiring. Pada saat 
menarik kesimpulan sebagian besar dari 
mereka bisa menyimpulkan naum jawaban 
dari mereka belum lengkap, oleh karena itu, 
guru juga ikut membantu siswa 
menyimpulkan sampai benar 

b) Apakah ada siswa yang bertanya mengenai arah sinar pantul 
dan perpanjangan sinar pantulnya? 

c) Bagaimana reaksi siswa mengamati sinar datang ketiga dan 
keempat yang mengenai C2? 

d) Apakah ada siswa yang bertanya mengenai arah sinar pantul 
dan perpanjangan sinar pantulnya? 

e) Bagaimana reaksi siswa ketika mengamati sinar datang 
kelima dan keenam yang mengenai C2’ ? 

f) Apakah ada siswa yang bertanya mengenai arah sinar pantul 
dan perpanjangan sinar pantulnya? 

g) Bagaimana reaksi siswa ketika mengamati sinar datang ke-7 
dan ke-8 yang mengenai C1’ ? 

h) Apakah ada siswa yang bertanya mengenai arah sinar pantul 
dan perpanjangan sinar pantulnya? 

i) Apakah ada siswa yang bertanya mengenai warna yang 
berbeda-beda pada setiap sinar? 

j) Setelah animasi ditampilkan, apakah ada siswa yang 
bertanya mengenai urutan jalannya cahaya dari sebuah 
benda yang berada di depan dua buah cermin yang 
membentuk sudut 90o, sehingga membentuk tiga buah 
bayangan benda? 

k) Bagaimana reaksi siswa sebelum dan sesudah mengamati 
animasi? 
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Animasi 5 
Mata melihat bayangan B1 

a) Saat animasi ditampilkan, bagaimana reaksi siswa ketika 
mengamati jalannya sinar yang masuk ke mata ? 

- Semua siswa serius mengamati dan tidak 
ada yang bertanya mengenai jalannya 
animasi 

- Sebelum melihat animasi ada sebagian 
siswa yang menjawab bahwa cahaya dari 
benda yang mengenai C1 dipantulkan ke 
mata pengamat, guru melanjutkan 
menjelaskan sambil menampilkan animasi. 
Setelah melihat jalannya animasi hampir 
semua siswa bisa menjawab pertanyaan 
penggiring dan sebagian besar dari mereka 
bisa menyimpulkan dengan mudah 

b) Apakah ada siswa yang bertanya saat mengamati  jalannya 
sinar datang yang mengenai C1? 

c) Setelah animasi ditampilkan, apakah ada siswa yang 
bertanya mengenai urutan jalannya cahya dari sebuah 
benda, sehingga mata dapat melihat bayangan B1? 

d) Bagaimana reaksi siswa sebelum dan sesudah mengamati 
animasi? 
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Animasi 6 
Mata melihat bayangan B2 

a) Saat animasi ditampilkan, bagaimana reaksi siswa ketika 
mengamati jalannya sinar yang masuk kemata? 

- Siswa mengamati jalannya animasi dengan 
serius dan tidak ada siswa yang bertanya 

- Sebelum animasi ditampilkan tidak ada 
siswa yang menjawab pertanyaan guru. 
Setelah ditampilkan sebagian siswa bisa 
menjawab pertanyaan setiap pertanyaan 
guru, dan sebagian besar siswa 
menyimpulkan dengan  mudah 

b) Apakah ada siswa yang bertanya ketika mengamati jalannya 
sinar yang mengenai C2?  

c) Setelah animasi ditampilkan, apakah ada siswa yang 
bertanya mengenai urutan jalannya cahya dari sebuah 
benda, sehingga mata dapat melihat bayangan B2? 

d) Bagaimana reaksi siswa sebelum dan sesudah mengamati 
animasi? 
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Animasi 7 
Melihat bayangan B12 

a) Saat animasi ditampilkan, bagaimana reaksi siswa ketika 
mengamati jalannya sinar dari bayangan B12 masuk ke 
mata? 

- Semua siswa mengamati dan ada beberapa 
siswa yang bertanya, mengenai jalannya 
sinar dari bayangan B12 masuk ke mata 
namun ketika dijelaskan guru dengan 
menampilkan animai kembali  mereka 
terlihat paham 

- Sebelum animasi ditampilan tidak ada siswa 
yang menjawab pertanyaan guru. Namun 
setelah ditampilkan sebagian siswa bisa 
menjawab semua pertanyaan, pada saat 
menarik kesimpulan guru ikut membantu 
siswa menyimpulkan sampai benar 

b) Bagaimana reaksi siswa ketika mengamati jalannya sinar dari 
bayangan  B1 yang dipantulkan C2 masuk ke mata?  

c) Bagaimana reaksi siswa ketika mengamati jalannya sinar dari 
benda yang mengenai C1, dipantulkan lagi oleh C2 masuk ke 
mata? 

d) Setelah animasi ditampilkan, apakah ada siswa yang 
bertanya mengenai urutan jalannya cahaya dari sebuah 
benda, sehingga mata dapat melihat bayangan B12? 

e) Bagaimana reaksi siswa sebelum dan sesudah mengamati 
animasi? 
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Animasi 8 
Melihat bayangan B21 

a) Saat animasi ditampilkan, bagaimana reaksi siswa ketika 
mengamati jalannya sinar dari bayangan B21 masuk ke 
mata? 

- Seluruh siswa mengamati dengan serius, 
ada siswa yang bertanya mengenai jalannya 
sinar dari bayangan B21 masuk ke mata, 
namun ketika guru menjelaskan dengan 
menampilkan animasi kembali siswa terlihat 
mengerti  

- Sebelum animasi ditampilkan tidak ada 
siswa yang bertanya. Setelah melihat 
animasi siswa bisa menjawab pertanyaan 
dengan benar dan bahkan pada saat 
menyimpulkan sebagian besar dari mereka 
bisa menyimpulkan 

b) Bagaimana reaksi siswa ketika mengamati jalannya sinar dari 
bayangan B2 yang dipantulkan C1 masuk kemata? 

c) Bagaimana reaksi siswa ketika mengamati jalannya sinar dari 
benda yang mengenai C2, dipantulkan lagi oleh C1 masuk ke 
mata? 

d) Setelah animasi ditampilkan, apakah ada siswa yang 
bertanya mengenai urutan jalannya cahaya dari sebuah 
benda, sehingga mata dapat melihat bayangan B21? 

e) Bagaimana reaksi siswa sebelum dan sesudah mengamati 
animasi? 

10 
 
 
 

Animasi 9 
Pengamat melihat bayangan sanggul yang berada di bagian 
belakang kepalanya 

a) Pada saat animasi ditampilkan, bagaimana reaksi siswa 
ketika mengamati jalannya sinar dari bayangan sanggul 
kedua (S12) masuk ke mata pengamat? 

- Seluruh siswa mengamati jalannya animasi 
dan tidak ada yang bertanya 

- Sebelum animasi ditampilkan tidak ada 
siswa yang menjawab peranyaan guru. 
Setelah melihat animasi tidak ada juga  satu 
pun siswa yang bertanya, akan tetapi 
sebagian besar dari mereka dapat 
menjawab pertanyaan penggiring dan 
menyimpulkan dengan benar 

b) Bagaimana reaksi siswa ketika mengamati jalannya sinar dari 
bayangan sanggul pertama (S1) yang dipantulkan oleh C2 
masuk kemata pengamat? 

c) Bagaimana reaksi siswa ketika mengamati jalannya sinar dari 
benda (sanggul) yang mengenai C1, dipantulkan lagi oleh C2 
masuk ke mata? 

d) Setelah animasi ditampilkan, apakah ada siswa yang 
bertanya mengenai urutan jalannya cahaya dari sanggul, 
sehingga bisa terlihat oleh pengamat? 

e) Bagaimana reaksi siswa sebelum dan sesudah mengamati 
animasi? 



HASIL LEMBAR KUISIONER 

 

No Pertanyaan 
Tanggapan 

Alasan 
Ya Tidak 

1 
Apakah anda tertarik mengikuti model pembelajaran 

dengan media animasi? 
 

 - Karena dengan melihat langsung 

animasinya dipahami 

- Karena belajar dengan animasi mejadi 

lebih menarik 

2 

Apakah model pembelajaran dengan media Animasi 

yang telah anda ikuti dapat membantu mempermudah 

anda memahami proses pembentukan bayangan pada 

cermin datar dan jalannya cahaya sehingga mata dapat 

melihat bayangan benda? 

 

 - Karena bisa langsung melihat peristiwa 

fisika melalui gambar yang bergerak 

dalam animasi 

- Karena lebih mudah dipahami dan 

semua kejadian Fisikanya dapat 

diamati 

3 

Apakah kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan media Animasi merupakan hal yang baru 

bagi anda? 

 

 

- Karena sebelumnya sudah pernah 

belajar dengan menggunakan animasi 

sejak di bangku sekolah SMP  

4 

Apakah dengan penggunaan media Animasi dalam 

pembelajaran, anda semakin termotivasi untuk belajar 

Fisika? 

 

 - Karena belajar dengan media animasi 

lebih menyenangkan dan tidak 

membosankan 

- Karena dengan menggunakan animasi 

pembelajaran fisika menjadi lebih 

mudah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soal evaluasi 
1. Perhatikan gambar dibawah berikut;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Hukum Pemantulan Cahaya, lukislah jalannya cahaya dari sumber cahaya yang 

mengenai sebuah benda yang berada di depan cermin datar, sehingga membentuk  

bayangan benda yang berada dibelakang cermin! 

2. Jika susunan gambar seperti dibawah! 

 

 

 

 

 

 

Dimana posisi mata agar mata dapat melihat bayangan benda tersebut? Lukiskan 

jalannya cahaya sehingga pengamat dapat melihat bayangan benda! 

3. Perhatikan gambar dibawah berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Berapa jumlah bayangan benda? 

b. Tentukan dimana letak bayangan benda?  

c. Jika mata seorang pengamat di  A, lukiskan jalannya sinar cahaya dari benda sampai 

ke mata, jika pengamat ingin melihat bayangan B2! 

d. Jika pengamat di A. Lukiskan pula jalannya sinar cahaya dari benda sampai ke mata. 

Tentukan bayangan yang terlihat B12 atau B21? Jelaskan mengapa demikian! 

 

 



GAMBAR ANIMASI 

 

1) Diagram Pemantulan Cahaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Jalannya cahaya sehingga terbentuk bayangan benda yang terletak di depan sebuah cermin datar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Hasil pengamatan seorang pengamat melihat bayangan  benda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Jalannya cahaya sehingga terbentuk tiga buah bayangan dari sebuah benda yang diletakkan di 

depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 90o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Hasil pengamatan seorang pengamat melihat bayangan B1 yang berada dibelakang C1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Hasil pengamatan seorang pengamat melihat bayangan B2 yang berada di belakang C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7) Hasil pengamatan seorang pengamat melihat bayangan B21=B12 yang berada dibelakang  C1’ 

dan C2’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Hasil pengamatan seorang pengamat melihat bayangan sanggul yang berada bagian belakang 

kepalanya 

 

 


