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ABSTRAK 

Metode ceramah masih digunakan di sekolah-sekolah. Metode ceramah menuntut siswa 
untuk mendengarkan pembelajaran yang disampaikan guru. Hal ini menyebabkan siswa tidak 
dilatih untuk bekerja sama. Apalagi sekolah-sekolah yang masih menggunakan sistem rangking, 
membuat siswa menjadi individual sehingga cenderung bersaing mengalahkan teman sekelasnya 
untuk meraih nilai tertinggi. Sekali lagi ini tidak mengajarkan kerja sama. Untuk mengatasi 
masalah ini, maka perlu suatu metode pembelajaran yang biasa mengajarkan siswa kerja sama, 
salah satunya adalah metode pembelajaran kooperatif. Tujuan dari penelitian ini adalah 
merancang dan menguji coba sebuah RPP dengan menggunakan  model pembelajaran kooperatif 
tipe group investigation pada materi lensa cembung untuk mengembangkan kerja sama antar 
siswa (afektif) dan hasil belajar siswa (kognitif). Metode penelitian ini menggunakan PTK yaitu 
model guru sebagai peneliti. Sampel yang digunakan adalah siswa SMP kelas VIII. Pengumpulan 
data kerja samanya menggunakan lembar observasi, lembar kuisioner digunakan untuk 
mengetahui tanggapan siswa tentang metode pembelajaran yang diterapkan dan tes akhir 
digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan pemahaman siswa tentang materi lensa 
cembung. Hasil penelitian yang didapatkan adalah 80% siswa mendapat nilai >75. Pada aspek 
afektif penggunaan model pembelajaran ini mengajarkan siswa bekerja sama dengan temannya 
dalam belajar dan didapatkan hasil keaktifan kelas sebesar  74,44%.  

KATA KUNCI : Pembelajaran Kooperatif, Group Investigation, Lensa Cembung  

 

PENDAHULUAN 

Metode ceramah masih digunakan di sekolah-sekolah. Metode ceramah menuntut siswa 
untuk mendengarkan pembelajaran yang disampaikan guru. Hal ini menyebabkan siswa tidak 
dilatih untuk bekerja sama. Apalagi sekolah-sekolah yang masih menggunakan sistem rangking, 
membuat siswa menjadi individual sehingga cenderung bersaing mengalahkan teman sekelasnya 
untuk meraih nilai tertinggi. Sekali lagi ini tidak mengajarkan kerja sama. Padahal kerja sama itu 
sangat penting jika suatu saat siswa terjun ke masyarakat. Oleh karena itu sejak siswa masih di 
bangku sekolah harus dilatih sikap kerja sama.  

Suatu metode pembelajaran yang menerapkan kerja sama antar siswa dalam belajar adalah 
pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif memiliki banyak tipe dan salah satu tipenya 
adalah tipe group investigation. Hal menarik dari pembelajaran tipe ini adalah kegiatan investigasi 
di dalam kelompok kecil. Dengan kegiatan investigasi ini, siswa akan belajar untuk bekerja sama 
dalam menyelidiki suatu masalah. Berbagai model pembelajaran kooperatif sudah banyak 
dikembangkan oleh beberapa mahasiswa pendidikan fisika UKSW yaitu Lidia Mila dalam skripsinya 
yang berjudul Desain Pembelajaran Kooperatif Tipe Kancing Gemerincing Pada Pembelajaran Alat-
Alat Optik (Mata dan Kamera), dan juga oleh Stefanus F. Lendu dalam skripsinya yang berjudul 
Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Devisions Pada Materi 
Pemuaian Panjang Zat Padat. Selain itu, ada pula Oskar yang membahas Penerapan Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Multi Level Learning Pada Materi Hukum Ohm. Untuk melengkapi teknik 
pembelajaran kooperatif pada pembelajaran yang telah ada, penelitian ini menggunakan tipe 
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group investigation dengan materi lensa cembung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
merancang dan menguji coba sebuah RPP dengan model pembelajaran kooperatif tipe group 
investigation pada materi lensa cembung yang dapat memberikan pengaruh dalam 
mengembangkan sikap kerja sama antar siswa (afektif) dan hasil belajar siswa (kognitif). Manfaat 
bagi guru adalah sebagai salah satu referensi metode pembelajaran di sekolah untuk 
mengembangkan sikap kerja sama dan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. 
Manfaat bagi siswa adalah meningkatkan motivasi belajar serta sikap kerja sama antar siswa 
dalam belajar. 

 
BAHAN DAN METODE 
Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan 
aktifitas peserta didik dalam kelompok kecil sehingga peserta didik dapat saling bekerja sama 
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk menghasilkan hasil yang maksimal, maka harus 
menerapkan lima unsur pembelajara kooperatif, yaitu saling ketergantungan positif, tanggung 
jawab perseorangan, tatap muka, komunikasi antar anggota dan evaluasi proses kelompok (Anita 
Lie, 2002).  
 
Pembelajaran Kooperatif tipe Group Investigation 
 Model pembelajaran kooperatif mempunyai banyak macam jenisnya, salah satu dan 
menjadi bahan penelitian adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group 
investigation (investigasi kelompok). Menurut Sharan dan Sharan (1992), Investigasi Kelompok 
merupakan suatu perencanaan pengorganisasian kelas secara umum dimana siswa bekerja dalam 
kelompok kecil menggunakan inkuiri kooperatif, diskusi kelompok, dan perencanaan kooperatif 
dan proyek (Syamsuri Hasan dkk, 2011). Sedangkan menurut Sugandi (2002), karakteristik model 
pembelajaran kooperatif tipe group investigation adalah siswa belajar dalam kelompok, siswa 
memiliki rasa saling ketergantungan, siswa belajar berinteraksi secara kerja sama dan siswa dilatih 
untuk bertanggung jawab terhadap tugas (Krismanto, 2008). 
Langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif tipe group investigation adalah : 
1. Guru mempresentasikan sebuah permasalahan tentang topik tertentu kepada seluruh kelas. 
2. Guru membentuk siswa menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok akan dibatasi 5-6 siswa. Setiap 

siswa dalam kelompok akan diberikan kartu nama sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Siswa dalam satu kelompok menentukan ketua kelompoknya. 
4. Guru menyediakan undian yang berisi sub-topik yang akan diinvestigasi oleh setiap kelompok. 
5. Setiap ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil undian suptopiknya. Suptopik yang 

didapatkan itulah yang akan diinvestigasi. 
6. Setiap kelompok merencanakan investigasinya di mana setiap kelompok merencanakan 

sumber informasi, bagaimana mempelajarinya dan melakukan pembagian tugas dalam 
kelompok. 

7. Setiap kelompok melaksanakan investigasi di mana setiap kelompok akan mengumpulkan dan 
mengolah informasi yang didapatkan. 

A1, 

A2, 

A3, 

A4, 

dan 

A5 

B1, 

B2, 

B3, 

B4, 

dan 

B5 

C1, 

C2, 

C3, 

C4, 

dan 

C5 

D1, 

D2, 

D3, 

D4, 

dan 

D5 
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8. Setiap kelompok mempersiapkan laporan akhir berupa hasil investigasinya. 
9. Setiap kelompok mempresentasikan laporan akhirnya di depan kelas secara bergantian. 

Kelompok yang lain akan mengajukan pertanyaan dan memberi tanggapan (Slavin, 2005). 
 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
 Menurut Kurt Lewin, penelitian tindakan adalah suatu rangkaian langkah yang terdiri dari 
empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi sedangkan menurut Ebbut 
dalam Hopkins, penelitian tindakan adalah kajian sistematik dari upaya perbaikan pelaksanaan 
praktik pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam 
pembelajaran berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut 
(kunandar, 2008). 
 
Lensa Cembung 
 Sifat lensa cembung yaitu bila tiga berkas sinar sejajar yang keluar dari kotak cahaya 
dikenakan pada lensa cembung, berkas sinar-sinar tersebut dibiaskan oleh lensa dan berpotongan 
pada sebuah titik. Titik tersebut dinamakan fokus (titik api) yang diberi tanda F. Titik api lensa 
cembung nyata karena merupakan titik potong sinar-sinar bias, sehingga jarak titik api lensa (f) 
bernilai positif. Sifat lensa cembung mengumpulkan sinar sehingga disebut lensa konvergen atau 
mengumpulkan cahaya. 
Sinar istimewa pada lensa cembung : 
a) Sinar sejajar sumbu utama, dibiaskan melalui fokus lensa lensa. 
b) Sinar yang melalui fokus lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. 
c) Sinar melalui pusat optis akan diteruskan. 
 Dengan 3 sinar istimewa atau minimal menggunakan 2 sinar istimewa, bayangan benda 
yang dibentuk lensa cembung dapat dilukis. Adapun sifat bayangan yang dibentuk oeh benda yang 
diletakkan di depan lensa cembung adalah sebagai berikut : 
a) Jika benda di antara O dan F, sifat bayangan maya, tegak, diperbesa. 
b) Jika benda di antara F dan 2F sifat bayangan nyata, terbalik, diperbesar. 
c) Jika s = f bayangan tegak, maya, di tak hingga 
d) Jika s = 2 f, bayangan terbalik, nyata, sama besar 
e) Jika s > 2f, bayangan nyata, terbalik, diperkecil 
Jadi dapat disimpulkan bahwa semua bayangan maya yang dibentuk lensa cembung selalu tegak 
terhadap bendanya dan semua bayangan nyata yang dibentuk lensa cembung pasti terbalik 
terhadap bendanya (Henry dkk). 
 
Metode penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). Sampel yang digunakan adalah siswa SMP kelas VIII berjumlah 20 siswa secara acak. 
Anggota setiap kelompok terdiri atas 5 siswa. 

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
lembar observasi di mana data ini akan memberikan gambaran tentang aktifitas siswa selama 
proses pembelajaran berlangsung, lembar kuisioner di mana data ini akan memberikan gambaran 
tentang pemahaman dan respon siswa (apakah siswa merasa tertarik dan aktif terhadap metode 
pembelajaran yang digunakan), dan tes akhir setelah pembelajaran selesai.  
 Cara pengambilan datanya adalah dengan melaksanakan RPP, mengisi lembar observasi, 
siswa mengisi lembar kuisioner, dan mengadakan tes akhir setelah pembelajaran selesai. 
 Prosedur penelitiannya ada tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan dan refleksi. Hal-hal 
yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah mempersiapkan RPP tentang materi lensa cembung 
dengan metode pembelajaran kooperatif tipe group investigation, membuat lembar observasi, 
membuat lembar kuisioner, menyiapkan kartu nama kelompok dan anggota kelompok, dan 
membuat soal tes akhir. Pada tahap  pelaksanaannya adalah mengajar sesuai dengan RPP yang 
sudah disusun. Selama pembelajaran berlangsung, lembar observasi akan diisi oleh satu orang 
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yang duduk dibelakang. Kemudian kuisioner akan diisi oleh siswa setelah pembelajaran selesai 
dan mengadakan tes akhir setelah pembelajaran selesai. Pada tahap refleksi, semua data 
dikumpulkan dan dikoreksi. Refleksi dilakukan untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan 
sudah berhasil atau belum. Penelitian dikatakan berhasil jika sebanyak 70% siswa telah melakukan 
kegiatan dalam kelompok dengan baik dan 70% siswa mendapatkan nilai minimal 75 untuk tes 
akhirnya. Jika penelitian berhasil maka penelitian akan dihentikan tetapi jika penelitian tidak 
berhasil maka penelitian akan berlanjut ke siklus kedua. 
 Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif 
setelah data dihitung secara kuantitatif. Analisa data hasil observasi dilakukan dengan menghitung 
prosentase keberhasilannya. Kriteria keberhasilan 70% siswa melakukan kegiatan dalam point 
kerja kelompok (investigasi dan presentasi). Analisa kuisioner dilakukan langsung secara deskriptif 
kualitatif karena data yang diperoleh adalah data kualitatif. Analisa data tes akhir dilakukan 
dengan menghitung prosentase nilai di atas 75 (dalam persen). Kriteria keberhasilan 70% siswa 
mendapatkan nilai minimal 75.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 30 april 2013 dan 1 mei 2013, di SMP Negeri 2 Kudus. 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dilampirkan pada paper ini menggunakan metode 
discovery, demonstrasi, dan pembelajaran kooeratif tipe group investigation. 
 
Analisa Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Group Investigation Dalam 
Pembelajaran 
a. Kegiatan Awal 

Guru membagi jumlah siswa dalam kelas menjadi 4 kelompok di mana setiap kelompok 
beranggotakan 5 siswa. Guru mengawali pembelajaran dengan memberikan motivasi yaitu 
memberi pertanyaan “apakah kalian pernah mendengar bahwa lensa itu mempunyai fokus?” 
kepada siswa. Kebanyakan siswa menjawab iya. Ini menunjukkan bahwa kegiatan awal ini mampu 
memotivasi siswa. Kemudian guru bertanya lagi tentang perumusan masalahnya “Apa itu jarak 
fokus lensa?Apa itu fokus lensa?Di mana letak fokus lensa?Bagaimana bentuk fokus lensa?” 
kepada siswa. Beberapa siswa memberikan hipotesanya. Hal ini menunjukan bahwa ada sekian 
siswa yang mengerti maksud dari perumusan masalah yang diberikan. Dapat disimpulkan kegiatan 
selama pemberian motivasi, perumusan masalah dan hipotesa, membuat siswa terlibat secara 
aktif. 
b. Kegiatan Inti 

Pada kegiatan ini guru melakukan demonstrasi di depan kelas untuk menjawab perumusan 
masalah di atas. Semua siswa memperhatikan dengan baik karena tertarik untuk melihat apa yang 
guru demonstrasikan. Siswa juga menjawab setiap pertanyaan menggiring mengamati dan terlihat 
antusias untuk menyimpulkan hasil pengamatannya. 

Dalam kegiatan investigasinya, setiap kelompok melakukan percobaan, menggambar serta 
mempresentasikan hasil percobaan dan gambarnya. Semua anggota dalam kelompok saling 
bekerja sama dalam melakukan percobaan dan diskusi. Terlihat bahwa pembelajaran kooperatif 
tipe group investigation yang digunakan membuat siswa aktif dan mau bekerja sama. 
c. Kegiatan Akhir 

Guru mengajak siswa berdiskusi bersama tentang terapan lensa cembung pada mata orang 
tua. Pembelajaran diakhiri dengan tes akhir dan pemberian lembar kuisioner. 

 
Analisa Setiap Kegiatan yang Diikuti Siswa 
Adapun data yang dihasilkan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1 : Data distribusi kegiatan siswa 

Siswa 
Jenis aktivitas siswa 

Jumlah aktivitas yang diikuti 
siswa 

A B C D E F G H I Jumlah % 

A1   
 

 
 

    7 77,77 

A2   
  

     7 77,77 

A3   
 

 
 

  
  

5 55,55 

A4  
 

  
 

    7 77,77 

A5  
 

 
 

     7 77,77 

B1  
 

 
 

     7 77,77 

B2   
  

   
  

5 55,55 

B3  
 

  
 

    7 77,77 

B4   
 

 
 

   
 

6 66,66 

B5   
 

      8 88,88 

C1  
 

  
 

  
  

5 55,55 

C2  
 

       8 88,88 

C3   
 

     
 

7 77,77 

C4   
 

 
 

  
  

5 55,55 

C5   
 

 
 

   
 

6 66,66 

D1   
 

      8 88,88 

D2  
 

       8 88,88 

D3   
  

    
 

6 66,66 

D4  
 

       8 88,88 

D5   
 

 
 

    7 77,77 

Jumlah 20 12 8 15 11 20 20 16 12 
 

 

% 100 60 40 75 55 100 100 80 60 
 

74,44 

 

Keterangan : 

A = terlibat dalam kegiatan investigasi 

B = bertanya kepada teman jika belum mengerti tentang percobaan 

C = menjelaskan kepada teman yang belum mengerti tentang percobaan 

D = mengemukakan pendapat dalam diskusi kelompok 

E = menanggapi pendapat teman dalam diskusi kelompok 

F = terlibat dalam membuat laporan akhir 

G = terlibat dalam penyajian laporan akhir 

H = bertanya kepada penyaji 

I = menanggapi jawaban penyaji 

 

Adapun analisa data distribusi setiap kegiatan yang diikuti siswa adalah sebagai berikut, 
A (terlibat dalam kegiatan investigasi) 
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Semua siswa melakukan kegiatan A yaitu terlibat dalam kegiatan investigasi, karena dalam 
rencana pelaksanaan pembelajarannya sudah diatur sedemikian rupa tugas masing-masing siswa 
dalam kelompok oleh gurunya sehingga kegiatan investigasi dapat berjalan dengan baik. 

B (bertanya kepada teman jika belum mengerti tentang percobaan) 

Terdapat 60% siswa yang melakukan kegiatan B yaitu bertanya kepada teman jika belum 
mengerti tentang percobaan. Siswa aktif melakukan kegiatan ini karena setiap siswa dalam 
kelompok harus bisa menceritakan proses dalam investigasi saat presentasi di depan kelas. 
Sebanyak 40% siswa tidak melakukan kegiatan ini karena siswa ini dapat mengikuti percobaan 
dengan baik dan mau menjelaskan kepada teman kelompoknya yang masih bertanya. Ini berarti 
siswa sudah bisa bekerja sama. 

C (menjelaskan kepada teman yang belum mengerti tentang percobaan) 

Untuk kegiatan C yaitu menjelaskan kepada teman yang belum mengerti tentang 
percobaan, 40% siswa melakukan kegiatan ini. Karena setiap siswa dalam kelompok harus bisa 
menceritakan proses dalam investigasi saat presentasi di depan kelas, akhirnya siswa mau 
menjelaskan kepada teman kelompoknya yang bertanya. Sebanyak 60% siswa tidak melakukan 
kegiatan ini karena siswa ini masih bertanya kepada teman kelompoknya. Hal ini menunjukkan 
bahwa siswa berhasil bekerja sama. 

D (mengemukakan pendapat dalam diskusi kelompok) 

Siswa yang aktif melakukan kegiatan D (mengemukakan pendapat dalam diskusi 
kelompok) sebanyak 75% dari jumlah seluruh siswa. Siswa aktif melakukan kegiatan ini karena 
setiap siswa dalam kelompok harus bisa menceritakan proses dalam investigasi saat presentasi di 
depan kelas. Pendapat-pendapat  didiskusikan bersama dalam kelompok untuk memecahkan 
masalah yang dihadapi kelompok. Sebanyak 25% siswa tidak melakukan kegiatan ini karena siswa  
masih takut berpendapat dan hanya menanggapi pendapat temannya. 

E (menanggapi pendapat teman dalam diskusi kelompok) 

Dari kegiatan E yaitu menanggapi pendapat teman dalam diskusi kelompok, 55% siswa 
melakukan kegiatan ini. Siswa aktif dalam kegiatan ini karena setiap siswa dalam kelompok harus 
bisa menceritakan proses dalam investigasi saat presentasi di depan kelas. Selain pendapat dari 
temannya, tanggapannya ini juga didiskusikan bersama dalam kelompok untuk memecahkan 
masalah yang dihadapi dalam kelompok. Sebanyak 45% siswa tidak melakukan kegiatan ini karena 
siswa ini sudah memberikan pendapatnya dan member kesempatan temannya untuk menanggapi 
pendapatnya. 

F (terlibat dalam membuat laporan akhir) 

Semua siswa melakukan kegiatan F yaitu terlibat dalam membuat laporan akhir. Hal ini 
disebabkan setiap siswa dalam kelompok harus bisa menceritakan proses dalam investigasi saat 
presentasi di depan kelas. 

G (terlibat dalam penyajian laporan akhir) 

Semua siswa melakukan kegiatan G yaitu terlibat dalam penyajian laporan akhir. Karena  
setiap siswa dalam kelompok harus bisa menyajikan hasil investigasinya, semua siswa ikut 
menyajikan laporannya di depan kelas dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. 

H (bertanya kepada penyaji) 
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Dari seluruh jumlah siswa, sebanyak 80% siswa melakukan kegiatan H yaitu bertanya 
kepada penyaji. Siswa aktif dalam kegiatan ini karena setiap siswa dalam kelompok harus 
mengerti tentang materi yang disampaikan oleh penyaji. Sebanyak 20% siswa tidak melakukan 
kegiatan ini karena sebagian masih bicara sendiri dan sebagiannya lagi sudah mengerti materi 
yang disampaikan penyaji. 

I (menanggapi jawaban penyaji) 

Siswa yang melakukan kegiatan (menanggapi jawaban penyaji) sebanyak 60%. Siswa aktif 
melakukan kegiatan ini karena setiap siswa dalam kelompok harus mengerti tentang materi yang 
disampaikan oleh penyaji. Sebanyak 40% siswa tidak melakukan kegiatan ini. Hal ini disebabkan 
beberapa hal yaitu siswa masih bicara sendiri, siswa sudah bertanya dan sudah mengerti materi 
yang disampaikan penyaji. 

Analisa Setiap Anak untuk Kegiatan Kelompok 

Adapun analisa setiap siswa dalam kegiatan kelompok adalah sebagai berikut, 
A1 dan D5  Dari semua jenis aktivitas yang dilakukan siswa, point C (menjelaskan 

kepada teman yang belum mengerti tentang percobaan) dan E (menanggapi pendapat teman 
dalam diskusi kelompok) yang tidak dilakukan oleh kedua siswa. A1 bertanya tentang cara 
merangkai alat percobaannya (lilin, lensa cembung dan layarnya) dan D5 bertanya tentang 
pengamatan bayangannya (tegak atau terbalik). Setelah bertanya kepada teman kelompoknya, 
mereka dapat mengikuti percobaan dengan baik. Mereka juga tidak menanggapi pendapat teman 
kelompoknya, namun tetap aktif mengungkapkan pendapatnya dalam kelompok. Ini 
menunjukkan bahwa mereka sudah bisa bekerja sama dengan teman kelompoknya. 

A2  Siswa ini tidak melakukan kegiatan pada point C (menjelaskan kepada teman yang 
belum mengerti tentang percobaan) dan D (mengemukakan pendapat dalam diskusi kelompok). 
Siswa ini bertanya tentang pengamatan sifat bayangannya (tegak atau terbalik). Setelah bertanya, 
siswa ini dapat mengikuti percobaan dengan baik.  

A3 dan C4   Kegiatan yang tidak dilakukan oleh kedua siswa ini adalah point C 
(menjelaskan kepada teman yang belum mengerti tentang percobaan), E (menanggapi pendapat 
teman dalam diskusi kelompok), H (bertanya kepada penyaji) dan I (menanggapi jawaban 
penyaji). A3 bertanya tentang merangkai alat percobaannya (lilin, lensa cembung, dan layarnya) 
dan C4 bertanya tentang letak benda yang diletakkan di ruang III. Mereka memang tidak 
menanggapi pendapat teman kelompoknya tetapi aktif mengungkapkan pendapatnya. Dalam 
kegiatan presentasi, mereka terlihat tidak aktif karena selalu diam dan mendengarkan saja saat 
kelompok lain sedang presentasi. Ini menunjukkan bahwa kedua siswa ini masih kurang aktif dan 
belum bisa bekerja sama. 

A4 dan B3  Point B (bertanya kepada teman jika belum mengerti tentang percobaan) 
dan E (menanggapi pendapat teman dalam diskusi kelompok) tidak dilakukan oleh kedua siswa 
ini. Mereka dapat menjelaskan kepada teman sekelompoknya yang bertanya. Mereka juga aktif 
dalam mengemukakan pendapatnya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berhasil bekerja sama 
dalam kelompok. 

A5 dan B1  Dua kegiatan yang tidak dilakukan yaitu point B (bertanya kepada teman jika 
belum mengerti tentang percobaan) dan D (mengemukakan pendapat dalam diskusi kelompok). 
Mereka masih kurang aktif mengemukakan pendapatnya dalam kelompok. Meskipun tidak 
mengemukakan pendapatnya, mereka  tetap menanggapi pendapat temannya. Saat teman 
kelompoknya yang bertanya, mereka mampu menjelaskan kepada temannya tersebut. Ini berarti 
mereka dapat bekerja sama dalam kelompok. 

B2  Siswa ini tidak melakukan kegiatan pada point C (menjelaskan kepada teman yang 
belum mengerti tentang percobaan), D (mengemukakan pendapat dalam diskusi kelompok), H 
(bertanya kepada penyaji) dan I (menanggapi jawaban penyaji). Siswa ini bertanya tentang letak 
benda di ruang II. Setelah bertanya, siswa ini dapat mengikuti percobaan dalam kelompoknya. 
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Dalam presentasi, siswa ini terlihat tidak aktif karena hanya mendengarkan temannya yang 
sedang presentasi, bertanya dan menanggapi. Ini menunjukkan bahwa siswa ini  kurang aktif dan 
belum bisa bekerja sama dalam kegiatan kelompok. 

B4 dan C5  Dari seluruh kegiatan, tiga kegiatan yang tidak dilakukan oleh kedua siswa 
ini yaitu point C (menjelaskan kepada teman yang belum mengerti tentang percobaan), E 
(menanggapi pendapat teman dalam diskusi kelompok) dan I (menanggapi jawaban penyaji). B4 
bertanya tentang cara merangkai alatnya (lilin dan layarnya) dan C5 bertanya tentang sifat 
bayangannya (maya atau nyata). Mereka  memang tidak aktif menanggapi pendapat temannya 
tetapi mau berusaha untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian dalam presentasi, mereka 
tetap mau bertanya kepada penyaji. Ini berarti bahwa mereka cukup aktif dalam kegiatan 
kelompok. 

B5 dan D1  Hanya point C (menjelaskan kepada teman yang belum mengerti tentang 
percobaan) yang tidak dilakukan oleh kedua siswa ini. B5 bertanya tentang letak benda di ruang II 
dan menentukan sifat bayangannya (nyata atau terbalik), sedangkan D1 bertanya tentang 
rangkaian alatnya (letak layarnya). Setelah bertanya kepada teman kelmpoknya, akhirnya mereka 
mengerti. Untuk kegiatan kelompok lainnya, mereka terlihat sudah aktif dan dapat bekerja sama 
dalam kelompok. 

C1  Dari seluruh aktivitas yang dilakukan siswa, point B (bertanya kepada teman jika 
belum mengerti tentang percobaan), E (menanggapi pendapat teman dalam diskusi kelompok), H 
(bertanya kepada penyaji) dan I (menanggapi jawaban penyaji) yang tidak dilakukan oleh siswa. 
Siswa juga aktif dalam menjelaskan kepada temannya yang bertanya dan mengungkapkan 
pendapatnya dalam kelompok, tetapi tidak aktif dalam menanggapi pendapat temannya. Dalam 
kegiatan presentasi, siswa ini terlihat tidak aktif. Ini menunjukkan bahwa siswa ini masih belum 
bisa bekerja sama. 

C2, D2 dan D4   Hanya point B (bertanya kepada teman jika belum mengerti tentang 
percobaan) yang tidak dilakukan oleh ketiga siswa ini. Mereka dapat menjelaskan kepada 
temannya yang bertanya dan terlihat aktif dalam kegiatan kelompok (investigasi dan presentasi). 
Hal ini menunjukkan bahwa mereka berhasil bekerja sama. 

C3  Terdapat dua kegiatan yang tidak dilakukan oleh siswa ini yaitu kegiatan pada point 
C (menjelaskan kepada teman yang belum mengerti tentang percobaan) dan I (menanggapi 
jawaban penyaji). Siswa ini bertanya tentang letak benda yang diletakkan di tak hingga kepada 
teman kelompoknya.Akhirnya siswa ini akhirnya mengerti setelah bertanya. Dalam kegiatan 
presentasi, siswa ini tidak aktif menanggapi jawaban penyaji, namun tetap aktif bertanya kepada 
penyaji. Ini berarti siswa ini sudah cukup aktif dalam kegiatan kelompok. 

D3  Kegiatan yang tidak dilakukan siswa ini adalah kegiatan pada point C (menjelaskan 
kepada teman yang belum mengerti tentang percobaan), D (mengemukakan pendapat dalam 
diskusi kelompok) dan I (menanggapi jawaban penyaji). Siswa ini bertanya tentang sifat 
bayangannya (tegak atau terbalik, maya atau nyata). Siswa ini tidak menanggapi pendapat teman 
kelompoknya tetapi tetap mau mengungkapkan pendapatnya kepada teman kelompoknya 
tersebut. Dalam kegiatan presentasi, siswa ini tidak aktif menanggapi jawaban penyaji tetapi aktif 
bertanya kepada penyaji. Ini menunjukkan bahwa  siswa ini sudah cukup aktif dan mampu bekerja 
sama dalam kelompok. 
 
Analisa Data Hasil Tes Akhir 

Tabel 2. Hasil tes akhir siswa 

Kode Siswa Hasil Tes 

A1 86 

A2 78 

A3 64 

A4 78 
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A5 86 

B1 78 

B2 64 

B3 78 

B4 78 

B5 86 

C1 64 

C2 86 

C3 78 

C4 64 

C5 78 

D1 86 

D2 86 

D3 78 

D4 86 

D5 78 

Rata-rata 78,4 

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa siswa yang mendapatkan nilai minimal 75 sebanyak 16 
siswa, sehingga prosentase keberhasilan dari siswa yang memahami materi dapat diperoleh sebesar 

80%. Hasil persen ini didapatkan dari perhitungan : %80%100
20

16
x . 

Analisa Secara Menyeluruh 

Dari kegiatan dalam kelompok yaitu investigasi dan presentasi, diperoleh keterlibatan siswa 
sebesar 74,44%. Untuk hasil tes akhirnya diperoleh prosentase sebesar 80%. Dengan demikian, 
penelitian ini dinyatakan berhasil karena telah mencapai kriteria keberhasilan yang diinginkan yaitu 
sebesar 70% siswa terlibat dalam kegiatan kelompok (investigasi dan presentasi) dan sebesar 70% 
siswa mendapatkan nilai minimal 75 pada tes akhirnya. 

 

Analisa Tanggapan Siswa Terhadap Metode Pembelajaran Yang Diberikan 

Tabel 3. Hasil kuisioner siswa tentang metode pembelajaran yang disampaikan 

No Pertanyaan 
Tanggapan 

Ya Tidak 

1. 
Apakah model pembelajaran kooperatif tipe group investigation 
merupakan hal yang baru bagi anda? 

20  0 

2. 
Bagaimana pendapat anda tentang model pembelajaran 
kooperatif tipe group investigation untuk memahami materi, 
menarik atau tidak? 

 17 3 

3. 
Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe group 
investigation mempermudah anda dalam memahami materi?  

 17  3 

4. 
Apakah ada hal yang menyenangkan dari pembelajaran secara 
berkelompok dengan tipe group investigation seperti yang baru 
saja anda ikuti? 

18 2 

5. 
Apakah ada kesulitan yang anda rasakan ketika belajar secara 
berkelompok dengan tipe group investigation? 

4 16 

6. Apakah setelah belajar tentang lensa cembung dengan model 12 8 
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pembelajaran kooperatif tipe group investigation, anda 
termotivasi untuk belajar fisika? 

 
 
Adapun analisa setiap siswa dalam kegiatan kelompok adalah sebagai berikut, 
1. Sebanyak 100% siswa menjawab bahwa model pembelajaran kooperatif tipe group investigation 

merupakan hal yang baru, dengan alasan belum pernah ada kegiatan percobaan langsung di 
kelas yang kemudian dipresentasikan juga, biasanya materi disampaikan dengan powerpoint 
atau animasi, biasanya praktikum dilakukan langsung di laboratorium fisika, biasanya laporan 
tidak dipresentasikan karena percobannya sama, ada presentasi laporan sehingga bisa belajar 
dari kelompok lain . Hal ini menunjukkan bahwa metode ini memang baru mereka alami. 

2. Sebanyak 85% siswa menjawab model pembelajaran kooperatif tipe group investigation itu 
menarik, dengan alasan ada percobaannya, dapat berdiskusi dengan teman, pembelajarannya 
tidak menegangkan. Hal ini menunjukkan bahwa metode ini dapat dikatakan menarik. 

3. Sebanyak 85% siswa menjawab penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe group 
investigation mempermudah dalam memahami materi, dengan alasan ada percobaan langsung 
di dalam kelompok, ada latihan menggambar dulu di buku masing-masing sebelum menggambar 
di laporan akhirnya, ada presentasi dari setiap kelompok tentang percobaan dan gambarnya 
sehingga bisa belajar dari kelompok lain. Hal ini menunjukkan bahwa metode ini dapat 
mempermudah siswa dalam memahami materi. 

4. Sebanyak 90% siswa menjawab bahwa ada hal yang menyenangkan dari pembelajaran secara 
berkelompok dengan tipe group investigation seperti yang baru saja diikuti, dengan alasan ada 
teman yang bisa diajak diskusi jika tidak paham materinya, ternyata siswa yang pintar mau 
mengajari siswa yang kurang pintar,tidak mikir sendiri karena bisa diskusi. Hal ini menunjukkan 
bahwa metode ini menyenangkan jika diterapkan dalam kelas. 

5. Sebanyak 20% siswa menjawab bahwa ada kesulitan yang anda rasakan ketika belajar secara 
berkelompok dengan tipe group investigation, dengan alasan harus bekerja sama dengan 
temannya yang tidak akr, harus bisa diskusi dengan teman yang pintar. Hal ini menunjukkan 
bahwa metode ini mengajarkan kerja sama kepada siswa. 

6. Sebanyak 60% siswa menjawab termotivasi untuk belajar fisika setelah belajar tentang lensa 
cembung dengan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation, dengan alasan 
ternyata fisika itu bisa dibuat menyenangkan, percobaan yang dilakukan tidak membuat 
belajarnya membosankan. Hal ini menunjukkan bahwa metode ini dapat memotivasi siswa 
untuk belajar fisika.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebuah RPP dengan 
menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe group investigation dapat dirancang lebih jelas 
dan lengkap, dapat diimplementasikan dengan baik dan berhasil membuat siswa bekerja sama. Dari 
penelitian ini, sebesar 74,44% siswa aktif melakukan kegiatan bekerja sama dalam kelompok yaitu 
kegiatan diskusi dan presentasi. Metode ini dapat membuat pemahaman siswa mengenai materi 
yang disampaikan menjadi lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil tes akhirnya yang nilainya 
minimal 75 sebesar 80%. Menurut siswa, metode ini menarik dan menyenangkan dan dapat 
membuatnya bisa bekerja sama dalam kelompok untuk memahami materi yang disampaikan. Materi 
yang disampaikan ini juga menjadi lebih mudah jika bekerja sama dalam kelompok. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah  : Sekolah Menengah Pertama  (SMP) 

Mata Pelajaran : Fisika 

Kelas / Semester : VIII / Dua 

Waktu   : 2 x 45 menit 

A. Standar kompetensi : 

Mendeskripsikan dasar-dasar getaran, gelombang dan optik serta penerapannya 

dalam produk teknologi sehari-hari. 

B. Kompetensi Dasar : 

Mendeskripsikan dasar-dasar cahaya dan hubungan dengan cermin dan lensa. 

C. Indikator : 

1. Mampu menentukan jarak fokus lensa cembung 

2. Mampu mendeskripsikan proses pembentukan dan sifat-sifat bayangan lensa 

cembung 

 

D. Tujuan Pembelajaran : 

1. Siswa dapat menentukan jarak fokus lensa cembung 

2. Siswa dapat mendeskripsikan proses pembentukan dan sifat-sifat bayangan lensa 

cembung 

 

E. Nilai PKKB : 

1. Rasa ingin tahu 

2. Religius 

3. Komunikatif 

4. Kerja sama 

 

F. Materi pembelajaran : Pembiasan pada lensa cembung 

 

G. Metode pembelajaran : 

1. Diskusi 

2. Tanya Jawab 

3.  Discovery 

4. Pembelajaran kooperatif tipe group investigation 

H. Peralatan 
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1. Lensa cembung dengan fokus 5 cm atau yang lainnya. 

2. Layar  

3. Lilin/senter 

4. Korek api 

5. Penggaris  

 

I. Langkah-langkah pembelajaran : 

Pendahuluan 

Guru mengawali proses pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh salah satu 

siswa (nilai religious). 

 

EKSPLORASI 

Motivasi 1 : Guru membawa lensa cembung dan bertanya kepada siswa, apakah 

kalian pernah mendengar bahwa lensa itu mempunyai fokus? Jika ada siswa yang 

menjawab belum maka guru mengatakan bahwa lensa itu memang mempunyai 

fokus. 

 

Perumusan masalah 1 : 

1. Apa itu jarak fokus lensa? 

2. Apa itu fokus lensa? 

3. Di mana letak fokus lensa? 

4. Bagaimana bentuk fokus lensa? 

 

Hipotesa : - 

 

Langkah pembelajaran : 

 

ELABORASI 

Guru membentuk siswa menjadi 4 kelompok di mana setiap kelompoknya 

beranggotakan 5 siswa dan meminta siswa untuk menentunkan ketua kelompoknya.  

 

Guru melakukan demostrasi untuk menentukan jarak bayangan dengan mengubah-

ubah jarak bendanya. 
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Percobaan 1: 

 
Keterangan : 

So : jarak dari benda ke lensa 

Si : jarak dari bayangan ke lensa 

 

Kalimat menggiring mengamati : 

1. Berapa jarak bayangan untuk setiap letak benda? 

2. Di mana letak bayangan benda? 

3. Apa bentuk bayangan benda? 

 

Hasil pengamatan : 

1. Jarak bayangan untuk setiap letak benda : 

No 
Jarak benda 

(cm) 

Jarak bayangan 

(cm) 

 1 6 … 

2 8 … 

3 11 … 

4 15 … 

5 20 … 

6 30 … 

7 40 5 

8 50 5 

9 70 5 

10 100 5 

 

2. Letak bayangan benda di kanan lensa. 

3. Bentuk bayangan benda adalah sama seperti bentuk bendanya. 

Kalimat menggiring menarik kesimpulan : 

1. Jika jarak benda semakin besar, bagaimana dengan jarak bayangannya? (semakin 

kecil) 

2. Apakah jarak bayangan akan terus mengecil jika jarak benda diteruskan semakin 

besar? (tidak) 
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3. Pada jarak benda berapa yang menunjukkan  jarak bayangannya tetap? (tak 

hingga) 

 

Info : Jarak bayangan yang tetap yaitu 5 cm pada jarak benda di tak hingga 

merupakan jarak fokusnya. 

 

4. Apa jarak fokus itu? 

5. Apa fokus lensa itu? 

6. Di mana letak fokus lensa itu? 

7. Apa bentuk fokus lensa itu? 

 

Kesimpulan : 

1. Jarak fokus adalah jarak bayangan yang tetap meskipun jarak benda diubah-

ubah. Jarak fokus dari percobaan adalah 5 cm. 

2. Fokus lensa adalah letak bayangan yang tetap meskipun jarak benda diubah-

ubah. 

3. Letak fokus lensa ada di kanan lensa. 

4. Bentuk fokus lensa adalah sama dengan bentuk bendanya.  

 

Percobaan 2 : Apakah di sebelah kiri lensa juga ada fokusnya? 

Posisi benda dan layar dibalik di mana benda terletak di tak hingga.  

 
 

Kalimat menggiring mengamati : 

1. Apakah terbentuk bayangan yang jelas di sebelah kiri lensa jika benda diletakkan 

di tak hingga? 

2. Apakah jarak bayangannya berubah jika jarak benda berubah-ubah? 

3. Apakah ada fokus di sebelah kiri lensa? 

 

Hasil pengamatan : 

1. Terbentuk bayangan yang jelas di sebelah kiri lensa jika benda diletakkan di tak 

hingga. 

2. Jarak bayangan tidak berubah jika jarak benda diubah-ubah. 
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3. Ada fokus lensa di sebelah kiri lensa. 

 

Kalimat menggiring menarik kesimpulan : 

1. Apakah ada fokus di sebelah kiri lensa? 

 

Kesimpulan : 

Ada fokus di sebelah kiri lensa yang besarnya sama dengan sebelah kanan lensa  

sehingga lensa itu mempunyai dua fokus yang terletak di kanan dan kiri lensa. 

 

EKSPLORASI 

Motivasi 2 : Guru mengatakan, tadi kita sudah belajar tentang fokus lensa cembung 

dan melihat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung. Selanjutnya kita akan 

belajar tentang proses pembentukan dan sifat-sifat bayangan dari benda yang 

diletakkan di depan lensa cembung. 

 

Perumusan masalah 2 :  

1. Bagaimana proses pembentukan bayangan dari benda yang diletakkan di depan 

lensa cembung (ruang I, II, III dan IV)? 

2. Bagaimana sifat bayangan dari benda yang terletak di ruang I, F, ruang II, 2F, 

ruang III, dan ruang IV?  

 

Hipotesa :- 

Langkah pembelajaran : 

 

ELABORASI 

Sebelumnya guru menginfokan tentang ruang benda dan ruang bayangan pada lensa 

cembung yaitu : 

 
Kemudian guru menjelaskan tentang cara melukiskan pembentukan bayangan benda 

yang diletakkan di depan lensa cembung dengan menggunakan sinar-sinar istimewa, 

yaitu: 

a) Berkas sinar datang yang sejajar sumbu utama, akan dibiaskan menuju F1 
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b) Berkas sinar datang melalui F1, akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. 

c) Berkas sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. 

 
1. Tahap I: Seleksi Topik 

Guru menyediakan wadah yang berisi 4 kertas undian. Kemudian guru memanggil 

ketua kelompok untuk mengambil undian yang berisi sub topik sebagai tugas yang 

akan dikerjakan perkelompok. 

Empat Subtopik proses pembentukan dan sifat-sifat bayangan lensa cembung: 

a. Kelompok A : Proses pembentukan dan sifat bayangan jika benda diletakkan 

di ruang I dan di F (0 – F) 

b. Kelompok B : Proses pembentukan dan sifat bayangan jika benda diletakkan 

di ruang II dan ruang 2F (F – 2F) 

c. Kelompok C : Proses pembentukan dan sifat bayangan jika benda diletakkan 

di ruang III dan di tak hingga (2F – tak hingga) 

d. Kelompok D : Proses pembentukan dan sifat bayangan jika benda diletakkan 

di ruang IV (di belakang lensa) 

2. Tahap II: Merencanakan investigasi 

 Melakukan pembagian tugas dalam kelompok : 

Dalam percobaan : 

 Siapa yang memegang bendanya 

 Siapa yang memegang lensanya 

 Siapa yang memegang layarnya 

 Siapa yang mengamati bayangannya 

 Siapa yang mencatat hasil pengamatannya 

Dalam menggambar : 

 Setiap anggota dalam kelompok menggambarkan proses 

pembentukan bayangannya di buku masing-masing kemudian 

hasilnya didiskusikan dalam kelompok. 

 Siapa yang menggambar proses pembentukan bayangannya (cukup 

satu orang karena hasil gambarnya sudah dari hasil diskusi kelompok) 

3. Tahap III: Investigasi 

 Setiap kelompok melakukan percobaan untuk menentukan letak dan sifat 

bayangannya (letak benda sesuai dengan undian yang didapatkan). 
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 Setelah percobaan, setiap kelompok menggambarkan proses pembentukan 

bayangannya (letak benda sesuai dengan undian yang didapatkan) kemudian 

menentukan sifat bayangannya. 

4. Tahap IV: Membuat laporan akhir berupa hasil investigasinya 

 Setiap kelompok menyusun laporan sesuai dengan hasil percobaan dan 

gambarnya. 

 

5. Tahap V: Penyajian hasil akhir 

 Kelompok A mempresentasikan laporan akhirnya kemudian guru 

menyimpulkan. 

  

Kesimpulan : 

Dari hasil percobaan : 

Letak benda Letak bayangan 
Sifat bayangan 

Maya/Nyata Posisi Ukuran 

Ruang I Ruang IV Maya Tegak Diperbesar 

F Tak hingga Maya  - -  

 

Proses pembentukan bayangan pada lensa cembung jika benda diletakkan di 

ruang I dan di F : 

 

 
 Kelompok B mempresentasikan laporan akhirnya kemudian guru 

menyimpulkan. 

Kesimpulan : 

 

 

 

 

Benda diletakkan di ruang I 

Sifat bayangan : maya, tegak, diperbesar 

Benda diletakkan di F 

Sifat bayangan : maya di tak hingga 

Bayangan di ruang IV 
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Dari hasil percobaan : 

Letak benda Letak bayangan 
Sifat bayangan 

Maya/Nyata Posisi Ukuran 

Ruang II Ruang III Nyata Terbalik Diperbesar 

2F 2F Nyata Terbalik Sama besar 

 

Proses pembentukan bayangan pada lensa cembung jika benda diletakkan di 

ruang II dan di 2F : 

 

 

 
 

 Kelompok C mempresentasikan laporan akhirnya kemudian guru 

menyimpulkan. 

Kesimpulan : 

Dari hasil percobaan : 

Letak benda Letak bayangan 
Sifat bayangan 

Maya/Nyata Posisi Ukuran 

Ruang III Ruang II Nyata Terbalik Diperkecil 

Tak hingga  F Nyata Terbalik Diperkecil 

 

Proses pembentukan bayangan pada lensa cembung jika benda diletakkan di 

ruang III dan di tak hingga : 

 
 

Benda diletakkan di ruang II 

Sifat bayangan : nyata, terbalik,  

diperbesar 

Benda diletakkan di 2F 

Sifat bayangan : nyata, terbalik,  

sama besar 

Bayangan di ruang III 

Bayangan di 2F 

Benda diletakkan di ruang III 

Sifat bayangan : nyata, terbalik,  

diperkecil 

Bayangan di ruang II 
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 Kelompok D mempresentasikan laporan akhirnya kemudian guru 

menyimpulkan. 

Kesimpulan : 

Dari hasil percobaan : 

Letak benda Letak bayangan 
Sifat bayangan 

Maya/Nyata Posisi Ukuran 

Ruang IV Ruang I Nyata Tegak Diperkecil 

 

Proses pembentukan bayangan pada lensa cembung jika benda diletakkan di 

ruang IV : 

 
 

KONFIRMASI 

Rangkuman : 

1. Lensa mempunyai dua fokus yang terletak di kanan dan kiri lensa di mana besar 

keduanya adalah sama. 

 

 

 

 

 

 

Benda diletakkan di tak hingga 

Sifat bayangan : nyata, terbalik, 

diperkecil 

Bayangan di F 

Benda diletakkan di tak hingga 

Benda diletakkan di ruang IV 

Sifat bayangan : nyata, tegak, 

diperkecil 

Bayangan  di ruang I 

F1 F2 
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2.  

Letak benda Letak bayangan 
Sifat bayangan 

Maya/Nyata Posisi Ukuran 

Ruang I Ruang IV Maya Tegak Diperbesar 

F Tak hingga Maya  - -  

Ruang II Ruang III Nyata Terbalik Diperbesar 

2F 2F Nyata Terbalik Sama besar 

Ruang III Ruang II Nyata Terbalik Diperkecil 

Tak hingga  F Nyata Terbalik Diperkecil 

Ruang IV Ruang I Nyata Tegak Diperkecil 

 

 

Konsolidasi : 

Terapan : mata orang tua yang dapat ditolong dengan lensa cembung agar dapat 

melihat benda dekat. 

 

Lensa cembung yang bentuknya lebih cembung () mempunyai jarak fokus yang lebih 

dekat jika dibandingkan dengan lensa cembung yang bentuknya lebih pipih (). Untuk 

lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. 

 

          

Mata orang tua yang lensanya sudah terlalu pipih mempunyai fokus yang panjang 

sehingga bayangan benda jatuh di belakang retina. Akibatnya benda yang dekat 

terlihat kabur. 

 

Guru bertanya kepada siswa : 

Agar bayangan benda tepat jatuh di retina maka harus dibantu dengan lensa yang 

berfungsi menjauhkan atau mendekatkan? (mendekatkan) 

Jika mendekatkan, cahaya itu mengumpul atau menyebar? (mengumpul) 



33 

 

Jika mengumpul, apakah lensa cembung cocok untuk menolong mata orang tua yang 

tidak bisa melihat benda dekat? (iya) 

Kesimpulanya : mata orang tua ini dapat ditolong dengan lensa cembung agar 

bayangan benda dapat jatuh di retina sehingga dapat melihat benda dekat, seperti 

yang terlihat pada gambar di bawah ini: 
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Nama  : 

Kelas  : 

 

SOAL TES AKHIR 

1. Sebuah benda diletakkan di depan lensa pada jarak tak hingga dan terbentuk 

bayangan yang tajam  pada jarak 5 cm di kanan lensa. Menurut kamu, berapa jarak 

fokusnya? 

2. Gambarkan proses pembentukan bayangannya. Berdasarkan gambarnya, di mana 

letak bayangannya dan apa sifat bayangannya? 

 

3. Gambarkan proses pembentukan bayangannya jika letak bayangannya sudah 

diketahui seperti pada gambar di bawah ini. Berdasarkan gambarnya, di mana letak 

bendanya dan apa sifat bayangannya? 
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4. Sebuah lensa cembung mempunyai jarak fokus 5 cm. Benda diletakkan pada jarak 3 

cm di depan lensa tersebut. Gambarkan proses pembentukan bayangannya dan 

tentukan sifat bayangannya. 

5. Agar sifat bayangan suatu benda yang diletakkan di depan lensa cembung yang 

mempunyai jarak fokus 3 cm adalah nyata dan sama besar dengan bendanya, di 

mana benda itu harus diletakkan? Di mana letak bayangannya? 

6. Mengapa lensa cembung dapat digunakan untuk menolong mata orang tua agar 

dapat melihat benda dekat? 
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KUNCI JAWABAN TES AKHIR 

1. Jarak fokusnya adalah 5 cm 

2.  

 
Sifat bayangannya : nyata, terbalik, diperbesar 

Letak bayangannya : di ruang III 

 

3.  

 Sifat bayangannya : nyata, terbalik, diperkecil 

Letak bendanya : di ruang III 

 

4. Jarak fokus lensa cembung 5 cm. Benda  diletakkan pada jarak 3 cm di depan lensa 

tersebut : 
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 Sifat bayangannya : maya, tegak, diperbesar 

 

5. Agar bayangannya bersifat nyata dan sama besar maka benda harus diletakkan di 2F1 

seperti pada gambar di bawah ini : 

 
Letak bayangannya ada di 2F2  

 

6. Lensa cembung dapat digunakan untuk menolong mata orang tua agar dapat melihat 

benda dekat karena mata orang tua yang lensanya sudah terlalu pipih mempunyai 

fokus yang panjang sehingga bayangan benda jatuh di belakang retina. Akibatnya 

benda yang dekat terlihat kabur. 

Agar bayangan benda dapat jatuh di retina maka harus dibantu dengan lensa yang 

berfungsi mendekatkan. Jika mendekatkan, cahaya itu harus mengumpul. Lensa yang 
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bersifat mengumpulkan cahaya adalah lensa cembung. Supaya dekat, perlu ditolong 

dengan lensa cembung. Jadi mata orang tua ini dapat ditolong dengan lensa 

cembung agar bayangan benda dapat jatuh di retina. 
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LEMBAR OBSERVASI 

Siswa 
Jenis aktivitas siswa 

Jumlah aktivitas yang diikuti siswa 
A B C D E F G H I 

A1                     

A2                     

A3                     

A4                     

A5                     

B1                     

B2                     

B3                     

B4                     

B5                     

C1                     

C2                     

C3                     

C4                     

C5                     

D1                     

D2                     

D3                     

D4                     

D5                     

 

Di mana, 

A = terlibat dalam kegiatan investigasi 

B = bertanya kepada teman jika belum mengerti tentang percobaan 

C = menjelaskan kepada teman yang belum mengerti tentang percobaan 

D = mengemukakan pendapat dalam diskusi kelompok 

E = menanggapi pendapat teman dalam diskusi kelompok 

F = terlibat dalam membuat laporan akhir 

G = terlibat dalam penyajian laporan akhir 

H = bertanya kepada penyaji 

I = menanggapi jawaban penyaji 
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Rekap Lembar Observasi 

Siswa 
Jenis aktivitas siswa 

Jumlah aktivitas yang diikuti 

siswa 

A B C D E F G H I Jumlah % 

A1   
 

 
 

    7 77,77 

A2   
  

     7 77,77 

A3   
 

 
 

  
  

5 55,55 

A4  
 

  
 

    7 77,77 

A5  
 

 
 

     7 77,77 

B1  
 

 
 

     7 77,77 

B2   
  

   
  

5 55,55 

B3  
 

  
 

    7 77,77 

B4   
 

 
 

   
 

6 66,66 

B5   
 

      8 88,88 

C1  
 

  
 

  
  

5 55,55 

C2  
 

       8 88,88 

C3   
 

     
 

7 77,77 

C4   
 

 
 

  
  

5 55,55 

C5   
 

 
 

   
 

6 66,66 

D1   
 

      8 88,88 

D2  
 

       8 88,88 

D3   
  

    
 

6 66,66 

D4  
 

       8 88,88 

D5                  7 77,77 

Jumlah 20 
1
2 8 

1
5 

1
1 20 20 

1
6 

1
2 

 

 

% 

10

0 

6

0 

4

0 

7

5 

5

5 100 

10

0 

8

0 

6

0  
74,44 

 

 

Di mana, 

A = terlibat dalam kegiatan investigasi 

B = bertanya kepada teman jika belum mengerti tentang percobaan 

C = menjelaskan kepada teman yang belum mengerti tentang percobaan 

D = mengemukakan pendapat dalam diskusi kelompok 

E = menanggapi pendapat teman dalam diskusi kelompok 

F = terlibat dalam membuat laporan akhir 
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Lembar Kuisioner 

Berilah tanggapan anda dengan memberi centang () pada kolom Ya atau Tidak dan sertakan 

alasannya! 

 

 

 

 

 

 

No Pertanyaan Tanggapan Alasan 
Ya Tidak 

1. Apakah model pembelajaran 

kooperatif tipe group investigation 

merupakan hal yang baru bagi anda? 
      

2. Bagaimana pendapat anda tentang 

model pembelajaran kooperatif tipe 

group investigation untuk 

memahami materi, menarik atau 

tidak? 

      

3. Apakah penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation mempermudah anda 

dalam memahami materi?  

      

4. Apakah ada yang hal yang 

menyenangkan dari pembelajaran 

secara berkelompok dengan tipe 

group investigation seperti yang baru 

saja anda ikuti? 

   

5. Apakah ada kesulitan yang anda 

rasakan ketika belajar secara 

berkelompok dengan tipe group 

investigation? 
   

6. Apakah setelah belajar tentang lensa 

cembung dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation, anda termotivasi untuk 

belajar fisika? 
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Rekap Lembar Kuisioner 

No Pertanyaan Tanggapan Alasan 
Ya Tidak 

1. Apakah model 

pembelajaran kooperatif 

tipe group investigation 

merupakan hal yang baru 

bagi anda? 20 0  

Belum pernah ada kegiatan percobaan 
langsung di kelas yang kemudian 
dipresentasikan juga, biasanya materi 
disampaikan dengan powerpoint atau 
animasi, biasanya praktikum dilakukan 
langsung di laboratorium fisika, 
biasanya laporan tidak 
dipresentasikan karena percobannya 
sama, ada presentasi laporan sehingga 
bisa belajar dari kelompok lain . 

2. Bagaimana pendapat 

anda tentang model 

pembelajaran kooperatif 

tipe group investigation 

untuk memahami materi, 

menarik atau tidak? 

 17 3  

Yang menjawab ya : Ada 
percobaannya, dapat berdiskusi 
dengan teman, pembelajarannya tidak 
menegangkan. 
 
Yang menjawab tidak : harus 
berdiskusi dengan teman yang tidak 
akrab untuk memahami materi. 

3. Apakah penggunaan 

model pembelajaran 

kooperatif tipe group 

investigation 

mempermudah anda 

dalam memahami 

materi?  
 17 3  

Yang menjawab ya : Ada percobaan 
langsung di dalam kelompok, ada 
latihan menggambar dulu di buku 
masing-masing sebelum menggambar 
di laporan akhirnya, ada presentasi 
dari setiap kelompok tentang 
percobaan dan gambarnya sehingga 
bisa belajar dari kelompok lain. 
 
Yang menjawab tidak :  ada presentasi 
yang membuat deg-degan, harus 
bertanya kepada teman yang pintar 
dalam kelompok (biasanya tidak 
pernah). 

4. Apakah ada yang hal 

yang menyenangkan dari 

pembelajaran secara 

berkelompok dengan 

tipe group investigation 

seperti yang baru saja 

anda ikuti? 

18 2 

Yang menjawab ya : Ada teman yang 
bisa diajak diskusi jika tidak paham 
materinya, ternyata siswa yang pintar 
mau mengajari siswa yang kurang 
pintar,tidak mikir sendiri karena bisa 
diskusi. 
 
Yang menjawab tidak : Harus satu 
kelompok sama teman yang biasanya 
tidak satu kelompok, ada  satu teman 
kelompok yang berisik sendiri. 

5. Apakah ada kesulitan 

yang anda rasakan ketika 

belajar secara 

berkelompok dengan 

4 16 

Yang menjawab ya : Harus bekerja 
sama dengan temannya yang biasanya 
tidak bareng, harus bisa diskusi 
dengan teman yang pintar. 
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tipe group investigation? Yang menjawab tidak : Dengan kerja 
kelompok membuat pekerjaan 
menjadi menyenangkan, bisa 
berdiskusi dengan teman sekelompok, 
dapat bertanya dengan teman 
sekelompok. 

6. Apakah setelah belajar 

tentang lensa cembung 

dengan model 

pembelajaran kooperatif 

tipe group investigation, 

anda termotivasi untuk 

belajar fisika? 

12 8 

Yang menjawab ya : Ternyata fisika itu 
bisa dibuat menyenangkan, percobaan 
yang dilakukan tidak membuat 
belajarnya membosankan. 
 
Yang menjawab tidak : Untuk materi 
yang lain masih sulit, fisika itu mata 
pelajaran yang sulit, fisika itu 
membuat pusing, model pembelajaran 
ini hanya diterapkan pada materi 
lensa cembung (tidak sama materi 
yang lain). 




