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ABSTRAK 
 

Metode pembelajaran ceramah dan sistem rangking tidak mengajarkan siswa bekerja sama dengan 
teman temannya, akibatnya siswa cenderung individual. Untuk mengatasinya, muncullah metode 
Cooperative Learning yang mengajarkan siswa untuka bekerja sama dalam belajar. Namun  
permasalahannya guru kesulitan membuat RPP yang lengkap dengan metode Cooperative Learning. 
RPP berbagai model Cooperative Learning sudah banyak dikembangkan oleh beberapa mahasiswa 
pendidikan fisika UKSW. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model pembelajaran dengan 
menggunakan Cooperative Learning tipe TGT  melalui media Physics snakes and ladders game pada 
materi cermin cekung. Sampel yang digunakan adalah siswa SMP kelas VIII. Penelitian diawali dengan 
kegiatan pembelajaran dan pada tahap konsolidasi siswa melakukan  Physics snakes and ladders game 
dengan mengerjakan soal dalam permainan dengan berdiskusi bersama pasangan dan kelompok 
dalam sebuah tim. Pada akhir pembelajaran siswa mengerjakan post test untuk mengetahui hasil 
belajar siswa. Hasil penelitian yang didapatkan adalah 86 % siswa mendapatkan nilai  70. Selain itu 
pada aspek afektif penggunaan model ini dapat menciptakan suasana kompetitif yang sehat dan 
menyenangkan, sehingga dapat mengembangkan sikap kerja sama dan diskusi kelas sebesar 76 %. 
Sebanyak 85 % siswa memberi respon positif terhadap metode pembelajaran ini.  

Kata kunci : Cooperative learning, TGT, Snakes and ladders 
 

1. Pendahuluan 

Dalam kegiatan belajar mengajar, metode ceramah masih  diterapkan oleh banyak 
sekolah. Mengajar dengan metode ceramah merupakan pembelajaran klasikal di mana 
kemampuan guru yang diutamakan [3]. Metode ceramah ini hanya menuntut siswa untuk 
mendengarkan pembelajaran yang disampaikan guru dan menyebabkan siswa tidak dilatih 
untuk bekerja sama antar siswa. Selain itu, dengan adanya sistem rangking membuat siswa 
bersifat individual  dan siswa akan saling berkompetisi satu sama lain untuk menjadi yang 
terbaik dan memperoleh nilai setinggi tingginya tanpa mau bekerja sama. Hal ini 
menyebabkan rendahnya kemampuan sosial seorang anak dalam pergaulan. 

Mengingat betapa pentingnya menekankan kegiatan kerjasama dan diskusi 
memecahkan masalah, maka ada metode pembelajaran cooperative learning yang 
mengajarkan siswa untuk bekerja sama satu dengan yang lain dalam tugas yang diberikan 
oleh guru secara berkelompok [5]. Permasalahannya guru kesulitan membuat RPP dengan 
menggunakan metode cooperative learning. RPP berbagai model cooperative learning sudah 
banyak dikembangkan oleh beberapa mahasiswa pen-didikan fisika UKSW diantaranya model 
Multi Level Learning oleh Oskar, model Student Team Achivement Divisions oleh Stefanus  

mailto:mbakmia@rocketmail.com


 
 

2 
 

Lendu. Untuk melengkapi RPP cooperative learning yang telah dibuat, maka dalam penelitian 
dibuat RPP metode Cooperative Learning (CL) tipe Team Games Tournament (TGT) dengan 
media physics snakes and ladders game agar siswa dapat bekerja sama dalam sebuah 
permainan untuk memecahkan masalah mengenai materi cermin cekung. Peneliti tertarik 
menggunakan media permainan karena memang bermain memiliki makna sebagai kegiatan 
anak yang menyenangkan dan dinikmati (pleasurable and enjoyable) [1]. 

Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk membuat desain pembelajaran yang dapat 
memberikan pengaruh dalam mengembangkan kepedulian serta sikap kerja sama antar siswa 
dan meningkatkan capaian hasil belajar siswa. Manfaat penelitian ini bagi guru adalah salah 
satu referensi model pembelajaran terhadap materi yang diajarkan di sekolah. Sedangkan 
manfaat bagi siswa adalah meningkatkan kemauan belajar serta sikap  kerja sama antar siswa 
dalam belajar. 

 
2. Tinjauan Pustaka 

2.1  Cooperative Learning (CL) tipe Teams Games Tournament (TGT) 

CL adalah model pembelajaran dimana siswa dibiarkan belajar bersama dengan orang 
lain, saling menguatkan, mendalami dan bekerja sama untuk semakin menguasai bahan [2]. 
CL telah dikembangkan secara intensif yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama 
akademik antar siswa, membentuk hubungan positif, mengembangkan rasa percaya diri, 
serta mengembangkan kemampuan akademik melalui aktivitas kelompok [7]. Salah satu tipe 
CL  adalah pembelajaran tipe TGT melibatkan seluruh siswa, peran siswa sebagai tutor 
sebaya, dan mengandung unsur permainan dan reinforcement (penguatan) [5].  

2.2   Permainan ular tangga (snakes and ladders) sebagai media pembelajaran  

Permainan ular tangga (snakes and ladders) adalah media permainan. Permainan ini 
diciptakan pada tahun 1870 [7]. Media permainan yang digunakan dalam penelitian ini 
mengadopsi permainan ular tangga pada umumnya, namun terdapat beberapa modifikasi 
untuk kepentingan pembelajaran yaitu dalam beberapa kotak permainan akan berisikan soal 
yang harus dikerjakan oleh pemain. Perangkat permainan ini diantaranya papan permainan, 
bidak, dadu, kartu soal, dan kartu jawaban. Kartu soal berisi soal-soal fisika yang sesuaikan 
dengan pokok bahasan atau kompetensi yang akan dipelajari, sedangkan kartu jawaban berisi 
serangkaian kunci jawaban sesuai dengan kartu soal yang tersedia. Permainan ular tangga 
pada penelitian ini disebut dengan permainan Physics snakes and ladders game. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gambar 1. Papan permainan Physics Snakes and Ladders game 
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3 
 

2.3 Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Physics  Snake and Ladders Game  

“Physics Snakes and Ladders game” merupakan model pembelajaran  kooperatif tipe 
TGT dengan menggunakan  media permainan ular tangga yang dimodifikasi sesuai dengan 
kebutuhan pembelajaran di kelas. Langkah pembelajaran secara umum  : 
1. Melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP dengan metode discovery. 
2. Pada bagian konsolidasi dilakukan Physics snakes and ladders game dengan membagi 

siswa menjadi 2 tim dan setiap tim terdiri dari 7 orang. Dalam 1 tim terdapat 3 pasang 
siswa yang akan saling bertanding, salah satu siswa ditunjuk sebagai pemandu permainan 
yang bertugas untuk memberikan soal dan sebagai juri untuk setiap tim.  

 
 
  

 
  

 
 

Gambar 2. Posisi siswa saat permainan 
  

3. Tahap permainan 
a. Dadu dilempar oleh pasangan yang mendapat giliran bermain, misalkan pada tim 1 

pasangan A1 A2 melempar dadu dan menempati salah satu petak soal, maka mereka 
akan mendapat kartu soal dari pemandu tim dan pihak lawan yaitu B1 B2 dan C1 C2 
juga diberi soal yang sama lalu masing - masing pasangan diberi waktu untuk berdiskusi 
1 – 3 menit. 

b. Setelah selesai mengerjakan soal, jawaban dibaca oleh pasangan A1 A2 dan pihak B1 B2 
dan C1 C2 berhak menyetujui atau menyanggah jika tidak sependapat. Setiap pasangan 
diberi kesempatan untuk membacakan jawaban mereka dan pemandu menjadi hakim 
saat kegiatan berdiskusi dalam tim. 

4. Aturan permainan sebagai berikut: 
a. Jika hanya salah satu pasangan dalam tim menjawab benar, maka skor hanya diberikan 

kepada pasangan yang menjawab benar mendapat skor 10 dan lainnya mendapat skor 
0. 

b. Jika hanya dua pasangan dalam tim menjawab benar, maka skor diberikan kepada 
kedua pasangan yang menjawab benar masing – masing skor 10 dan lainnya mendapat 
skor 0. 

c. Jika semua pasangan dalam tim menjawab soal benar, maka pasangan yang mendapat 
giliran bermain mendapat skor 10 dan 2 pasangan lain mendapat skor masing – masing  
5. 

d. Jika ketiga pasangan dalam 1 menit masih tidak menemukan jawaban yang benar maka 
pemandu akan menjelaskan jawaban sesuai dengan kunci pada kartu jawaban yang 
dibuat guru. 

e. Jika pasangan yang mendapat giliran bermain menempati petak soal yang terdapat 
“Tangga” dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar, maka pasangan tersebut 
selain mendapatkan skor permainan juga harus menaikkan bidaknya sesuai dengan 
arah “tangga”. 

f. Jika pasangan yang mendapat giliran bermain menempati petak soal yang terdapat 
“Ular” dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar, maka pasangan tersebut selain 
mendapatkan skor permainan dan harus tetap berada di petak tersebut. Namun jika 

A1 A2 

B1 B2 

C1 C2 

D1 

pemandu 

E1 E2 

F1 F2 

G1 G2 

 

H1 

pemandu 

 TIM  A           TIM B

 TIM B 

 TIM B 
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pasangan tersebut tidak dapat menjawab soal dengan benar, maka pasangan tersebut 
harus menurunkan bidaknya sesuai dengan arah kepala “ular”. 

g. Permainan yang sama berlaku untuk tim 2 
5. Permainan akan dihentikan sampai waktu pembelajaran habis, guru memberikan 

penghargaan kepada pasangan yang mendapat skor  paling tinggi. 
 

2.4 Penelitian tindakan kelas (PTK) 

Metode penelitian yang dipakai adalah PTK dengan model  guru sebagai peneliti. 
Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) memiliki peranan yang sangat penting 
dan strategis untuk meningkatkan mutu pembelajaran apabila diimplementasikan dengan 
baik dan benar [10]. Manfaat dari hasil PTK adalah untuk menciptakan inovasi pembelajaran, 
pengembangan kurikulum dan peningkatan layanan profesionalisme pendidik [9].  

Ada beberapa model PTK yang selama ini sering digunakan di dalam dunia pendidikan di 
antaranya (1) Model Kurt Lewin, (2) Model Kemmis dan Mc Taggart, (3) Model John Eliot, dan 
(4) Model Dave Ebbutt. Konsep inti PTK yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin ialah dalam satu 
siklus terdiri dari 4 langkah yaitu (1) Perencanaan (planning), (2)aksi atau tindakan (acting), 
(3) Observasi (observing), dan (4) Refleksi (reflecting) (Lewin, 1990) [8] 

2.5 Cermin Cekung 
Untuk melukiskan pembentukan bayangan dari sebuah benda di depan cermin cekung 

dapat menggunakan sinar – sinar istimewa yaitu 1). Sinar datang sejajar sumbu utama akan 
dipantulkan melalui titik fokus, 2). Sinar datang melalui titik fokus, akan dipantulkan sejajar 
sumbu utama, 3).Sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali 
melalui titik pusat kelengkungan cermin [4]. Pembagian letak ruang pada cermin cekung 
seperti pada gambar dibawah ini : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan: Untuk Ruang Benda dan ruang bayangan O-F  = Ruang I, F-P  = Ruang II, P-  = 

Ruang III, O- = Ruang IV. Sifat bayangan yang terbentuk oleh benda di depan cermin cekung 
adalah seperti tabel di bawah ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letak benda 
Letak 

bayangan 
Sifat bayangan 

Maya/nyata Posisi Ukuran 

Ruang I Ruang IV Maya 
Tidak 

terbalik 
Diperbesar 

Ruang II Ruang V Nyata Terbalik Diperbesar 

Ruang III Ruang VI Nyata Terbalik Diperkecil 
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Dalam cermin cekung terdapat hubungan antara titik fokus (f), jarak benda (So) dan jarak 

bayangan (Si) yaitu  
 

 
 

 

  
 
 

  
 [11]. 

 
3. Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini guru berperan sebagai peneliti dan murid sebagai sampel. Sampel 

yang digunakan adalah siswa kelas VIII SMP yang berjumlah 14 siswa. Alat pengumpul data 

yaitu : (1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan metode Discovery. 

(2) Perangkat permainan Physics snakes and ladders Game (3) Lembar penilaian afektif siswa 

sebagai komponen CL. (4) Soal evaluasi (Test) yang dilakukan pada akhir pembelajaran. (5) 

Kuesioner untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap metode pembelajaran yang 

digunakan. Data yang dikumpulkan terdiri dari: (1) Isian lembar penilaian afektif siswa. (2) 

Jawaban post test siswa. (3) Hasil isian lembar kuesioner siswa. Secara garis besar  penelitian 

ini memiliki 3 prosedur, yaitu : Tahap Perencanaan, hal-hal yang dilakukan adalah membuat 

RPP untuk mengajar cermin cekung dengan menggunakan metode discovery, papan 

permainan physics snakes and ladders game beserta kartu soal dan kunci jawaban, lembar 

penilaian afektif siswa, test sebagai umpan balik bagi guru dan siswa, kunci jawaban untuk 

semua soal, lembar kuesioner. Tahap Pelaksanaan, proses pembelajaran dilaksanakan 

berdasarkan RPP, melaksanakan permainan physics snakes and ladders game, mengisi lembar 

penilaian afektif tiap siswa. Setelah pembelajaran berakhir, guru memberikan Test kepada 

siswa sebagai umpan balik siswa terhadap  pembelajaran. Pada akhir pertemuan, guru 

memberikan kuesioner kepada siswa untuk diisi guna mengetahui tanggapan siswa terhadap 

metode pembelajaran yang digunakan. Pada Tahap Refleksi, hasil test akan dijadikan patokan 

tingkat keberhasilan pembelajaran. Jika 70% siswa sudah memenuhi standar nilai minimal 70, 

maka pembelajaran dinyatakan berhasil. Untuk hasil penilaian afektif, jika rata-rata keaktifan 

kelas minimal 70% siswa dalam melakukan aspek afektif maka penelitian ini dihentikan. Selain 

itu metode CL ini dinyatakan berhasil bila 70% siswa menjawab lembar kuesioner dengan 

respon positif meliputi tanggapan rasa suka dan kemudahan siswa dalam memamahami 

materi dengan metode ini. Jika kriteria keberhasilan penelitian ini belum berhasil, maka 

penelitian terus diulang sampai kriteria yang ditentukan berhasil. 

4. Hasil dan pembahasan 
Penelitian dilaksanakan pada tanggal 2 Mei  dan 3 Mei 2013, di SMP Negeri 2 Tengaran 

kelas VIII sebanyak 14 siswa. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dilampirkan pada 
paper ini menggunakan metode discovery, demonstrasi, dan cooperative learning tipe TGT 
(teams game tournament) dengan media Physics snakes and Ladders Game. 

a. Kegiatan awal 
Pelaksanaan pembelajaran diawali dengan guru menunjukkan cermin cekung kepada siswa, 

sebab ada beberapa siswa belum pernah melihat cermin cermin cekung secara langsung. Guru 
menuliskan judul materi yang akan dipelajari yaitu tentang cermin cekung, hal ini agar pemikiran 
siswa terfokus pada materi yang yang akan dipelajari. Kemudian guru me-ngajukan pertanyaan 
yang merupakan rumusan masalah pertama kepada siswa mengenai bagaimana menentukan 
jarak fokus pada cermin cermin cekung dan tidak satu pun siswa yang menjawab. Ini 
menunjukkan bahwa memang siswa belum pernah menerima materi ini sebelumnya, dan 
tampak masih bingung dengan pertanyaan yang diajukan guru. Selanjutnya untuk menemukan 
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jarak fokus cermin cekung guru melakukan demonstrasi 1 dengan menggunakan peralatan 
cermin cekung, lilin sebagai benda dan layar. Semua siswa tampak antusias mengamati 
demonstrasi yang dilakukan oleh guru, semua pertanyaan penggiring yang guru diberikan 
kepada siswa dapat dijawab dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa memang siswa dapat 
mengamati sekaligus menyimpulkan demonstrasi yang dilakukan oleh guru dengan baik dan 
teliti.   

b. Kegiatan inti 
Dalam kegiatan inti, guru memberikan 8 masalah kepada siswa. Dalam perumusan masalah 

menggambarkan jalannya sinar datang dan sinar pantul pada cermin cekung, siswa sengaja 
dibuat berkelompok agar terlatih bekerja sama dengan baik. Pada kegiatan ini semua siswa 
tampak mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan teliti, setiap kelompok siswa meminta 
bantuan guru untuk membantu melakukan percobaan karena mengalami kesulitan. Hal ini wajar 
terjadi karena percobaan tersebut baru pertama kali mereka lakukan. Setelah selesai melakukan 
setiap percobaan siswa diberi pertanyaan penggiring untuk mendapatkan hasil pengamatan dari 
percobaan dan untuk memperoleh kesimpulan dari setiap percobaan yang dilakukan. 
Selanjutnya guru juga melakukan demonstrasi untuk mengetahui sifat bayangan dari benda yang 
berada di depan cermin cekung. Kegiatan demonstrasi ini dilakukan agar siswa tertarik 
mengikuti pelajaran dengan baik dan materi yang diperoleh dapat tertanam baik di otak siswa. 
Terbukti siswa selalu antusias mengikuti kegiatan demonstrasi dan setelah selesai melakukan 
setiap percobaan siswa selalu dapat menjawab pertanyaan penggiring yang diberikan guru dan 
memperoleh kesimpulan dari setiap percobaan yang dilakukan. Dari kegiatan pembelajaran yang 
telah dilakukan tersebut, dapat dilihat bahwa siswa lebih tertarik dan antusias mengikuti 
kegiatan pembelajaran dengan adanya percobaan, demonstrasi dan kerja sama antar siswa.  

c. Kegiatan akhir 
Setelah semua materi cermin cekung diberikan, siswa diminta merangkum setiap 

kesimpulan kegiatan dan akhirnya siswa dapat merangkum materi yang telah diajarkan. 
Setelah itu siswa melakukan konsolidasi dimana guru membagi siswa untuk melakukan 
diskusi berkelompok dalam tim dengan media permainan seperti pada RPP yang terlampir. 
Lalu, pembelajaran diakhiri dengan evaluasi tertulis (post test) untuk mengetahui sejauh 
mana tingkat pemahaman tiap siswa dan member lembar kuisioner kepada siswa untuk 
mengetahui pendapat siswa tentang metode pembelajaran yang telah diikuti siswa. 
Konsolidasi 

Pada bagian konsolidasi dilakukan Pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan media 
physics snakes and ladders. Guru membagi siswa menjadi 2 tim, masing-masing tim 
beranggotakan 7 orang siswa yang terdiri dari 3 pasang siswa (6 orang) yang akan saling 
bertanding dan satu orang siswa sebagai pemandu . Tim A terdiri dari pasangan A1 A2, B1 B2, 
dan C1 C2 dan D1 sebagai pemandu tim A sedangkan Tim B terdiri dari pasangan E1 E2, F1 F2. 
G1 G2 dan H1 sebagai pemandu tim B . Permainan dilakukan sesuai dengan aturan 
permainan physics snakes and ladders yang telah dijelaskan oleh guru saat siswa telah duduk 
berkelompok Saat salah satu pasangan yang melempar dadu mendapat petak soal, pemandu 
tim membagikan 1 soal kepada tiap pasangan dalam tim. Soal dikerjakan dengan cara 
berdiskusi dengan pasangan masing-masing dalam batasan waktu tertentu. Setelah selesai 
mengerjakan soal, setiap pasangan diberi kesempatan untuk membacakan jawaban mereka 
dan pasangan lain dalam tim berhak menyetujui atau menyanggah jika tidak sependapat.  
Pemandu menjadi juri saat kegiatan berdiskusi dalam tim dan bertugas mengoreksi  jawaban 
tiap kelompok tim serta menentukan skor tiap pasangan dalam tim sesuai dengan benar 
salahnya jawaban.  
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Skor yang diperoleh tiap pasangan dalam tim dapat dilihat pada tabel 1. Kelompok yang 
terbaik karena kekompakan dalam bekerja sama menyelesaikan soal dalam permainan 
adalah pasangan B1 B2 untuk tim A dan pasangan F1 F2 untuk tim B. 

 

Tabel 1 Perolehan skor tiap pasangan dalam tim 

No 
soal 

Giliran 
main 

Perolehan skor 
Giliran 
main 

Perolehan skor 

Tim A Tim B 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 E1 E2  F1 F2 G1 G2 

1 A1 A2 10 5 5 F1 F2 5 10 5 

2 C1 C2 0 10 10 F1 F2 0 10 0 

3 A1 A2 10 5 5 E1 E2 10 5 5 

4 B1 B2 5 10 5 G1 G2 5 5 10 

5 A1 A2 10 5 5 F1 F2 5 10 5 

6 C1 C2 0 0 10 E1 E2 10 5 5 

7 A1 A2 10 5 5 G1 G2 10 0 10 

8 B1 B2 5 10 5 E1 E2 0 0 0 

9 A1A2 10 5 5 G1 G2 5 5 5 

10 B1 B2 0 10 10 F1 F2 5 10 5 

11 C1 C2 5 5 10 G1 G2 5 5 5 

12 C1 C2 5 5 10 F1 F2 5 10 5 

13 A1 A2 10 5 5 E1 E2 5 10 5 

14 C1 C2 5 5 10 G1 G2 10 5 5 

15 C1 C2 5 5 10 F1 F2 10 0 10 

16 A1 A2 10 5 5 E1 E2 0 10 0 

17 A1 A2 10 5 5 G1 G2 5 5 10 

18 C1 C2 10 0 10 E1 E2 0 10 0 

19 A1 A2 10 5 5 F1 F2 5 10 5 

20 C1 C2 5 5 10 E1 E2 10 5 5 

Skor akhir 
135 115 145 Skor 

akhir 

110 130 100 

Pemenang =  C1 C2 Pemenang = F1 F2 
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Berdasarkan tabel perolehan skor tiap pasangan, dapat dilihat bahwa yang menjadi 

pemenang adalah pasangan C1 C2.  Salah satu penentu kemenangan pasangan ini adalah saat 
mendapat giliran bermain mereka memperoleh 8 petak berisi soal dan mampu menjawab 
semua soal dengan benar dengan saling bekerja sama bertukar pikiran dengan pasangan. 
Pasangan A1 A2 saat mendapat giliran bermain memperoleh 9 petak soal, namun  pasangan 
ini tidak dapat mengerjakan 3 soal dengan benar pada yaitu pada soal no 1, 6 dan 10 
sehingga pasangan ini tidak mendapatkan skor penuh. Ini terjadi karena pasangan A1 A2 
kurang mampu mengerjakan soal yang menggunakan rumus dan hitungan dengan tepat dan 
seringkali kurang kompak dalam bekerja sama mengerjakan soal. Padahal seharusnya jika 
pasangan ini mau  mempelajari rumus dan dapat menghitung dengan teliti serta saling 
bekerja sama bertukar pikiran dengan baik, maka pasangan ini berpeluang untuk 
mendapatkan skor maksimal dan menjadi pemenang dari tim 1. Pasangan B1 B2 pada tim 1 
mendapat skor paling rendah. Sebenarnya pasangan ini sudah cukup bekerja sama dengan 
baik, namun pasangan ini hanya memperoleh 3 petak soal saat mendapat giliran bermain dan 
tidak dapat menjawab 2 soal yang berhubungan dengan rumus dan hitungan dengan benar 
dan teliti. Sehingga dapat dikatakan bahwa pasangan B1 B2 adalah yang kurang beruntung 
dalam permainan di tim A. 

Berdasarkan isi tabel, dalam tim B yang berhasil menjadi pemenang adalah pasangan F1 
F2. Sedangkan pasangan E1 E2 dan G1 G2 mendapatkan skor lebih rendah dibandingkan 
perolehan skor F1 F2. Perolehan petak soal yang didapatkan oleh masing – masing pasangan 
cukup merata saat ketiga pasangan dalam tim ini mendapat giliran bermaian. Ketiga 
pasangan dalam tim ini juga memiliki kemampuan yang cukup setara, mereka kurang dapat 
mengerjakan soal yang berhubungan menggambarkan jalannya pembentukan bayangan dari 
benda di depan cermin cekung khususnya pada soal no 2, 8 dan 16. Hal ini menunjukkan 
bahwa ketiga pasangan ini belum benar-benar memahami penjelasan guru tentang cara 
melukiskan pembentukan bayangan dari benda di depan cermin cekung saat kegiatan 
pembelajaran. Jadi seandainya pada kegiatan pembelajaran mereka mampu memahami 
materi ini dengan serta mau bertanya kepada guru saat mengalami kesulitan, maka dapat 
dimungkinkan mereka  mampu menyelesaikan soalnya dengan benar melalui kegiatan kerja 
sama dalam setiap pasangan.  

Saat permainan berlangsung, ada 2 observer yang membantu guru merekam permainan 
dalam tiap tim sekaligus bertugas untuk memberi penilaian afektif tiap siswa dalam tim. 
Sedangkan guru berkeliling memantau jalannya permainan setiap tim dan membantu juri 
dalam tim apabila kesulitan menjelaskan kunci jawaban kepada kelompoknya serta 
mengendalikan suasana kelas supaya tetap tenang dan kondusif. Berikut adalah hasil 
penilaian afektif dari masing-masing kelompok berserta pembahasannya. 

 
Analisa Sikap Kerja Sama Siswa (Afektif) 
Tabel 2. Hasil Penilaian Afektif : 

Jenis 
afektif 

No Aspek afektif 
TIM A TIM B % 

Siswa A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 E1 E2 F1 F2 G1 G2 H1 

Diskusi 
pasangan 

 

1 Saling berdiskusi mengatur 
strategi dalam bermain 

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  100 

2 Mengemukakan pendapat kepada 
pasangan tentang soal yang 
didapatkan 

√ √ √  √   √ √ √ √ √ √  83 

3 Inisiatif bertanya kepada 
pasangan jika tidak mengerti 
tentang soal yang didapatkan 

√  √ √ √ √  √ √ √  √ √  83 

4 Menanggapi pasangan yang 
menyampaikan pendapat tentang 

√ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √  92 
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soal yang didapatkan 

5 Kemauan menjelaskan kepada 
pasangan yang bertanya tentang 
soal yang didapatkan 

 √ √   √  √ √ √   √  67 

Diskusi 
Kelompok 

6 Aktif menjelaskan jawaban soal 
setelah diskusi pasangan kepada 
pasangan lain dan pemandu 
dalam kelompok 

√ √   √ √  √ √ √   √  67 

7 Aktif menanggapi penjelasan 
jawaban soal dari pasangan lain 
dalam kelompok 

√  √ √ √   √   √ √ √  67 

8 Inisiatif bertanya tentang 
penjelasan yang diberikan  oleh 
pasangan lain 

√ √  √ √ √   √ √ √ √ √  75 

9 Kemauan menjawab pertanyaan 
dari pasangan lain 

 √ √     √  √ √    42 

Pemandu 
 
 
 
 

10 Mengatur jalannya permainan 
dalam kelompok 

      √       √ 100 

11 Memimpin jalannya diskusi antar 
pasangan saat membahas 
jawaban soal 

             √ 50 

12 Kemampuan menjelaskan 
jawaban soal yang benar sesuai 
kunci jawaban yang diberi guru 

      √       √ 100 
 

13 Bersikap adil dalam mengatur 
permainan dan memberi skor 
kepada masing - masing pasangan 
dalam kelompok 

      √       √ 100 

Jumlah Aktivitas 7 7 7 5 7 5 3 8 7 8 7 6 7 4  
 Prosentase keaktifan individu (%) 78 78 78 56 78 56 75 89 78 89 78 67 78 10

0 

Prosentase keaktifan pasangan (%) 78 67 67  83 83 72  

Prosentase keaktifan tim (%) 71 82 

Prosentase keaktifan kelas (%) 76 

Data aktivitas setiap tim dapat dianalisa sebagai berikut : 
1. Tim A : 

Tim A terdiri dari 3 pasangan yaitu A1 A2, B1 B2, dan C1 C2. Dalam diskusi pasangan 
siswa A1 A2 melakukan aktivitas diskusi pasangan dengan baik aktivitas yang tidak diikuti 
oleh siswa A1 adalah aktivitas menjelaskan kepada pasangan yang bertanya bertanya 
dikarenakan pasangannya yaitu siswa A2 merupakan tipe siswa pemalu dan pendiam 
sehingga sering kali enggan bertanya kepada pasangannya. Padahal jika siswa A2 dapat 
belajar untuk bersikap terbuka dengan pasangannya sendiri dapat dimungkinkan aktivitas 
kerja sama dalam pasangan ini lebih komunikatif. Dalam diskusi kelompok pasangan A1 A2, 
keduanya cukup aktif bertukar pikiran dengan pasangan lain. Hanya saja kadang kala siswa 
A1 kurang percaya diri dalam mengemukakan jawabannya atas pertanyaan pasangan lain 
dan siswa A2 masih kurang perhatian dalam menanggapi penjelasan jawaban soal dari 
pasangan lain, di mana saat pasangan lain menjelaskan jawabannya siswa A2 ini cenderung 
sibuk sendiri dan tidak menghiraukan penjelasan yang diberikan pasangan lain. Sehingga 
seharusnya agar pasangan ini dapat lebih berperan aktif dalam kegiatan diskusi, keduanya 
perlu belajar lebih percaya diri dan mampu bersikap menghargai satu sama lain.  

Untuk pasangan B1 B2, saat kegiatan permainan berlangsung pasangan ini kurang aktif 
dalam bekerja sama dan berdiskusi. Dalam diskusi pasangan, siswa B1 ini lebih dominan 
aktif dalam mengerjakan soal dan mengajak diskusi dengan pasangannya, sedangkan siswa 
B2 cenderung pasif sebab siswa B2 kurang memahami materi yang dibahas. Hal ini karena 
saat pembelajaran berlangsung siswa ini kurang aktif melakukan percobaan dengan 
kelompok dan kurang menghiraukan penjelasan dari guru. Dalam diskusi kelompok, 
pasangan B1 B2 kurang aktif dalam melakukan aktivitas ini. Hal ini dikarenakan salah satu 
siswa kurang memahami materi dan sering kali keduanya ragu-ragu dalam mengemukakan 
pendapat kepada pasangan lain saat diskusi berlangsung. Sehingga agar dapat melakukan 
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kegiatan diskusi dengan baik dan maksimal, pasangan ini harusnya dapat dengan baik 
memahami materi pada yang diberiakan saat kegiatan pembelajaran untuk dapat saling 
terbuka bekerja sama bertukar pikiran dalam mengerjakan soal yang didapatkan serta  
kedua siswa harusnya lebih percaya diri agar tidak ragu-ragu dalam mengemukakan 
pendapat. 

Untuk pasangan C1 C2, dapat dilihat bahwa pasangan ini kurang kompak dalam 
bekerja sama dan berdiskusi saat permainan berlangsung. Hal ini dikarenakan dalam diskusi 
pasangan siswa C1 sering bersikap acuh atau kurang mau menanggapi pertanyaan yang 
dikemukakan oleh pasangannya dan  siswa C2 kurang memahami materi yang dipelajari, 
karena memang dalam kesehariannya pada saat pembelajaran berlangsung siswa C2 ini 
dikategorikan sebagai siswa pendiam yang malu bertanya kepada guru ketika belum jelas 
mengerti tentang materi yang diberikan. Dalam diskusi kelompok pasangan C1 C2 juga 
terlihat kurang komunikatif. Untuk itu agar terjalin kegiatan diskusi yang kompak dalam 
pasangan ini, kegiatan kerja sama bertukar pikiran dalam pasangan diantara keduanya harus 
lebih ditonjolkan agar dapat saling memahami materi dengan baik dan keduanya harus 
belajar menanamkan sikap percaya diri yang cukup supaya berani mengemukakan pendapat 
saat berlangsungnya kegiatan diskusi dalam pasangan maupun dalam tim. 

Diskusi kelompok untuk tim A tidak berlangsung dengan efektif karena pemandu tim A 
yaitu siswa D1 kurang mampu memimpin jalannya diskusi antar pasangan saat membahas 
soal dengan baik. Akibatnya seringkali hanya beberapa siswa yang ikut terlibat aktif 
membahas soal sedangkan siswa lainnya tidak terlalu antusias menanggapi jawaban dari 
pasangan yang sedang mengemukakan jawaban, mereka sibuk berbicara dengan temannya 
sendiri. Padahal jika pemandu diskusi dapat lebih percaya diri dalam memimpin diskusi dan 
mampu berperan aktif dalam mengatur kegiatan diskusi, maka akan membangkitkan 
antusias keikutsertaan setiap siswa dalam kegiatan diskusi kelompok. 

 
2. TIM B 

Tim B terdiri dari 3 pasangan yaitu pasangan E1 E2, F1 F2, dan G1 G2. Dalam diskusi 
pasangan, siswa E1 E2 melakukan diskusi dengan sangat baik. Berdasarkan tabel 2 pasangan 
ini melakukan kelima aktivitas diskusi pasangan dengan baik , hal ini dikarenakan siswa E1 E2 
memiliki semangat yang tinggi untuk memenangan permainan sehingga mereka sangat 
antusias dalam mengerjakan soal bersama agar mampu memperoleh skor penuh dalam 
setiap permainan. Dalam diskusi kelompok pasangan E1 E2, tingkat keaktifan pasangan ini 
berkurang. Hanya siswa E1 yang lebih dominan aktif mengikuti jalannya diskusi, sedangkan  
siswa E2 sering kali masih bingung dan ragu-ragu saat menanggapi dan menjawab 
pertanyaan pasangan lain saat berlangsungnya dikusi. Jadi misalkan siswa E2 lebih percaya 
diri dengan mampu menghilangkan sikap ragu–ragunya, maka keaktifan bertukar pikiran 
dari pasangan ini akan semakin baik saat berlangsungnya diskusi kelompok. 

Untuk pasangan F1 F2, saat permainan berlangsung sehingga kekompakan pasangan 
terlihat sangat efektif dan baik saat bekerja sama mengerjakan soal dan berdiskusi bertukar 
pikiran. Siswa F1 dalam kesehariannya merupakan anak yang sangat komunikatif dengan 
teman-temannya dan siswa F2 merupakan siswa yang cerdas sehingga tidak mengalami 
kesulitan dalam memahami setiap pertanyaan dari soal yang didapatkan. Dalam diskusi 
pasangan maupun diskusi kelompok pasangan F1 F2 dapat aktif bekerja sama bertukar 
pikiran dengan baik, percaya diri dan komunikatif. Hal inilah yang diharapkan dari 
pembelajaran cooperative, siswa mampu saling bekerja sama dengan baik antar siswa satu 
sama lain. 
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Untuk pasangan G1 G2, mereka memiliki tingkat kekompakan kerja sama dan diskusi 
pasangan maupun diskusi kelompok yang kurang berjalan dengan baik. Perpaduan yang 
kurang baik terjadi antara siswa G1 tergolong siswa yang pendiam dan lambat dalam 
memahami setiap materi dengan siswa G2 merupakan yang memang dalam keseharianya 
dapat berpikir dengan cepat dan dan selalu mampu berinteraksi dengan orang disekitarnya. 
Hal ini berakibat hanya salah satu siswa saja yang dominan aktif dalam kegiatan diskusi. 
Padahal jika siswa G1 mampu memanfaatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan baik 
bersama pasangannya, maka siswa G1 akan mendapatkan banyak keuntungan yaitu dapat 
memahami materi dengan baik dan dapat belajar untuk berpikir cepat dan efektif.  

Diskusi kelompok untuk tim B dapat berlangsung dengan sangat baik dan cukup 
komunikatif karena dipandu oleh oleh siswa H1 yang melakukan semua aktivitas afektif yang 
diamati dengan baik. Dalam kesehariannya siswa H1 memang cukup cerdas, percaya diri dan 
banyak bicara. Karena ketrampilan inilah siswa ini mampu memimpin dan mengatur 
jalannya diskusi dengan baik sehingga tercipta interaksi yang komunikatif antar pasangan 
dalam tim saat bersama – sama membahas soal dalam permainan. Pemandu seperti inilah 
yang dibutuhkan dalam sebuah tim untuk dapat menciptakan keaktifan setiap pasangan 
diperlukan interaksi yang efektif dan berkualitas antar pasangan. Untuk mengetahui 
efektivitas keaktifan kelompok dikategorikan sebagai berikut: 
Tabel 3. Kategori keaktifan siswa  

% Keaktifan Efektivitas Tim A Tim B 

≤ 60 Sangat Rendah - - 

61 – 70 Rendah - - 

71 – 80 Cukup √ - 

81 -90 Tinggi - √ 

91-100 Sangat Tinggi - - 

Dari tabel 3 di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing tim ada yang memiliki 
efektivitas keaktifan yang cukup dan ada yang  tinggi. Hal ini menunjukkan kegiatan 
pembelajaran dengan media permainan yang digunakan dapat membuat siswa saling 
bekerja sama dengan teman-temannya. Hal ini dapat dilihat dari prosentase keterlibatan 
pasangan untuk semua aktivitas yang dinilai dalam diskusi  kelompok, sehingga diperoleh 
prosentase keaktifan kelas diatas 75 %. Ini menandakan bahwa implementasi metode 
cooperative learning dengan media physics snakes and ladders berhasil membuat siswa aktif 
bekerja sama dengan temannya. 

Hasil dan Pembahasan soal evaluasi (Test) : 
Untuk mengukur pemahaman masing-masing siswa terhadap materi yang dipelajari, 

dilakukan test tertulis secara individu. 
Tabel 3. Distribusi Penilaian Test : 

 
 
 
 

 

 

Keterangan: Batas Ketuntasan Minimal = 70 

No Kode Siswa Nilai No Kode siswa Nilai 

 1 A1 68 9 E2 88 

2 A2 88 10 F1 100 

3 B1 82 11 F2 100 

4 B2 74 12 G1 82 

5 C1 94 13 G2 68 

6 C2 88 14 H1 85 

7 D1 94 
Nilai rata – rata 85 

8 E1 100 
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Dari data di atas dapat dikatakan penelitian ini 86 % berhasil, karena dari 14 siswa yang 
melakukan  test,  12 siswa diantaranya mendapatkan nilai diatas 70. Pasangan yang menjadi 
pemenang saat permainan yaitu pasangan C1 C2 pada tim A dan pasangan F1 F2 dapat 
memperoleh nilai maksimal pada test.  Hal ini menunjukkan kegiatan kerja sama pada 
permainan yang dilakukan siswa telah berhasil membuat siswa memahami materi dengan 
cukup baik. Sedangkan 2 siswa yang mendapatkan nilai di bawah 7 adalah siswa yang 
memiliki sikap afektif yang hampir sama yaitu keduanya merupakan tipe siswa pendiam, 
dalam permainan keduanya seringkali kurang komunikatif saat diskusi kelompok membahas 
soal. Sehingga soal berserta kunci jawaban yang dibahas bersama dalam permainan kurang 
dapat dipahami dengan baik. Selain itu siswa kurang teliti dan terburu–buru dalam 
mengerjakan soal yang menggunakan rumus dan hitungan sehingga seringkali terjadi 
kesalahan. Sebenarnya apabila siswa dapat aktif saat permainan berlangsung dan dapat 
memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam mengerjakan soal test, mereka dapat 
memperoleh hasil yang maksimal. 

Hasil Kuesioner  
Untuk mengetahui penilaian siswa terhadap metode pembelajaran yang digunakan, 

pengumpulan data dilakukan dengan memberikan pertanyaan kuesioner kepada 14 orang 
siswa (sampel/responden yang dipakai). Mayoritas siswa memberi respon positif terhadap 
pembelajaran dengan media physics snakes and ladders game.  Respon positif diperolah dari 
metode pembelajaran ini karena semua siswa menyukai pembelajaran ini sebab baru 
pertama kali mereka alami dan menurut mereka pembelajaran seperti ini lebih menarik, 
seru, dan menyenangkan, bisa belajar bersama teman dan materi mudah diingat. Hal ini 
menunjukkan bahwa siswa mendapatkan pengalaman yang menarik sekaligus 
menyenangkan dari model pembelajaran ini sehingga semua siswa lebih antusias dalam 
belajar. Bagian dari pembelajaran yang paling disukai adalah dapat belajar, bermain dan 
berkumpul dengan teman, meningkatkan interaksi dan bekerja sama dengan teman. Ini 
menandakan bahwa siswa mendapatkan pengalaman kerja sama yang baru dan menarik 
dari model pembelajaran ini 

Sedangkan  ada 2 siswa berpendapat sulit untuk belajar dalam kelompok karena 
pasangannya dalam berdiskusi sulit untuk diajak bekerja sama saat mengerjakan soal. Selain 
itu siswa mengaku bahwa memiliki kesulitan saat melakukan kegiatan ini pada bagian 
permainan, dengan alasan tidak dapat berkonsentrasi karena berisik, kadang kesulitan 
dalam me-ngerjakan soal yang rumit. Hal ini dapat menjadi perhatian bahwa memang 
seharusnya dalam kegiatan pembelajaran kooperatif setiap siswa harus mampu menjaga 
ketertiban dalam belajar bekerja sama, sehingga efektifitas kegiatan pembelajaran dapat 
berlangsung dengan baik.  

 
KESIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
pembelajaran kooperatif  tipe Physics Snakes and Ladders Game dalam pembelajaran 
tentang cermin cekung dapat memberikan pengaruh dalam pengembangan sikap kerja sama 
(afektif), diantaranya muncul sikap kerjasama dan kepedulian untuk menolong dan 
memberikan pengetahuan kepada teman lainnya sehingga didapatkan keaktifan kelas 
sebesar 76 %.  Selain itu, dalam pencapaian hasik belajar (kognitif) dengan adanya kegiatan 
kerja sama dapat membuat siswa memahami materi mengenai cermin cekung dengan baik 
karena 86 % siswa mendapat nilai lebih dari 70. Sebanyak 85 % siswa memberi respon positif 
terhadap implementasi metode pembelajaran ini, siswa mengatakan bahwa dengan adanya 



 
 

13 
 

permainan menjadi termotivasi untuk memahami materi dengan cara bekerja sama dengan 
teman. 
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Lampiran 1 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Mata Pelajaran  : IPA (FISIKA) 

Pokok Bahasan   : Cahaya 

Sub Pokok Bahasan  : Cermin Cekung 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

A. Standar Kompetensi 

Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang, dan optika serta dalam produk 

sehari-hari. 

B. Kompetensi Dasar 

Menyelidiki sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan berbagai bentuk cermin dan 

lensa. 

C. Indikator 

1. Menentukan jarak fokus dari cermin cekung 

2. Menemukan 3 sinar istimewa yang mengenai cermin cekung 

3. Melukiskan bayangan dari sebuah benda yang berada di depan cermin cekung. 

4. Menjelaskan proses pembentukan dan sifat – sifat bayangan yang dibentuk cermin 

cekung 

5. Menemukan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus pada 

cermin cekung 

6. Menjelaskan manfaat cermin cekung dalam kehidupan sehari- hari 

D. Tujuan pembelajaran 

1. Siswa dapat menentukan jarak  fokus dari cermin cekung 

2. Siswa dapat menemukan 3 sinar istimewa yang mengenai cermin cekung 

3. Siswa dapat melukiskan bayangan dari sebuah benda yang berada di depan cermin 

cekung 

4. Siswa dapat menjelaskan proses pembentukan dan sifat – sifat bayangan yang 

dibentuk cermin cekung 

5. Siswa dapat menemukan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak 

fokus 

6. Siswa dapat menjelaskan manfaat cermin cekung dalam kehidupan sehari- hari 

E. Nilai PBKB 

1. Disiplin 

2. Rasa hormat dan perhatian 

3. Tekun 

4. Tanggung jawab 

5. Ketelitian 

F. Materi pembelajaran 



 
 

 
 

Cermin Cekung 

G. Metode pembelajaran 

1. Demonstrasi 

2. Ceramah 

3. Tanya jawab  

4. Discovery 

5. Permainan Physics snakes and ladders 

H. Peralatan 

- Cermin cekung  

- Sumber cahaya (lilin) 

- Layar (kertas) 

- Kertas hvs 

- Busur 

I. Langkah Pembelajaran  

EKSPLORASI 

Motivasi     

Guru bertanya kepada siswa, apakah kalian pernah mendengar bahwa cermin cekung itu 

mempunyai fokus? Jika ada siswa yang menjawab belum maka guru mengatakan bahwa 

cermin cekung itu mempunyai fokus. 

Perumusan masalah 1 : 

Bagaimana menentukan jarak fokus cermin cekung? 

Hipotesa : - 

 

ELABORASI 

Guru melakukan demonstrasi untuk menentukan jarak bayangan dengan mengubah-ubah 

jarak bendanya. 

Demonstrasi 1: 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan menggiring mengamati : 

1. Berapa jarak bayangan untuk setiap letak benda yang telah ditentukan? 

Hasil pengamatan : 

Jarak bayangan untuk setiap letak benda : 

No Jarak benda/ So (cm) Jarak bayangan/Si  (cm) 

 1 6 … 

Layar Benda (lilin) Cermin cekung 



 
 

 
 

2 8 … 

3 11 … 

4 15 … 

5 20 … 

6 30 … 

7 40 5 

8 50 5 

9 70 5 

10 100 5 

 

Kalimat menggiring menarik kesimpulan : 

1. Jika jarak benda terhadap cermin semakin besar, bagaimana dengan jarak 

bayangannya? (semakin kecil) 

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

semakin besar? (tidak) 

3. Untuk letak benda yang jauh, apakah jarak benda mempengaruhi jarak 

bayangan? (tidak) bagaimana jarak bayangannya? ( jaraknya tetap)  Berapa 

nilainya? (5cm) 

Info : Jarak bayangan yang tetap yaitu 5 cm meskipun jarak benda diubah – ubah 

merupakan jarak fokus cermin cekung. 

4. Apa jarak fokus itu? (Jarak fokus adalah jarak bayangan yang tetap meskipun 

jarak benda diubah-ubah) 

5. Di mana letak fokus cermin itu? ( didepan cermin cekung) 

Kesimpulan : 

- Jarak fokus adalah jarak bayangan yang tetap meskipun jarak benda berubah. Jarak 

fokus dari percobaan adalah 5 cm. 

- Untuk cermin cekung, letak fokus ada di didepan cermin. 

Kegiatan 2 

Menemukan 3 sinar istimewa 

EKSPLORASI 

Motivasi 

Guru mereview tentang Hukum Pemantulan cahaya 



 
 

 
 

  

 

Kemarin kalian sudah mempelajari hukum pemantulan cahaya pada cermin datar. Masih 

ingatkah kalian bagaimana bunyi hukum pemantulan cahaya, bagaimana bunyinya? Nah, 

apakah hukum pemantulan cahaya juga masih berlaku pada cermin cekung? 

Perumusan Masalah 2 : 

Bagaimana arah sinar pantul dari sinar yang datang sejajar sumbu utama yang mengenai  

cermin cekung? 

Hipotesa : -        

Guru membagi 14 siswa yang ada menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 3 siswa dan 2 siswa 

untuk berdiskusi mengerjakan jalannya sinar yang bersama – sama akan dibimbing oleh 

guru. Guru membagikan kotak cahaya, cermin cekung dengan fokus cermin 5 cm dan  

kertas hvs kepada masing – masing kelompok 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan menggiring menggambar jalannya sinar 

1. Bila  sinar datang sejajar dengan sumbu utama kemana  gambar sinar pantulnya ?  

 

 

 

 

Siswa diminta menggambarkan 2 arah sinar pantul dari sinar – sinar datang yang sejajar 

sumbu utama yang terlihat dalam percobaan pada kertas hvs.             

   

 

        

2. Apakah sinar pantul dari cermin cekung saling berpotongan ? (ya) 

3. Ukurlah jarak dari cermin cekung ke titik perpotongan itu! berapa nilainya? (5 cm) 

4. Pada tabel cermin tertulis berapa nilai fokusnya? ( 5cm) 

5. Jadi apakah nilai fokus cermin pada percobaan dan pada label apakah cermin 

sama? (sama) 

Kotak cahaya 

Cermin cekung 



 
 

 
 

Info : Nilai 5 cm merupakan jarak fokus cermin cekung. 

 

 

 

6. Jadi sinar – sinar datang yang sejajar sumbu utama, dipantulkan kemana? (ke titik 

fokus) 

Kesimpulan  

- Sinar datang yang  sejajar sumbu utama akan dipantulkan ke titik fokus. 

Perumusan Masalah 3 

Sinar datang yang  sejajar sumbu utama yang dipantulkan melalui titik fokus ini, apakah 

berlaku hukum pemantulan cahaya? 

Hipotesa : - 

7. Untuk mengetahui apakah hukum pemantulan cahaya berlaku pada cermin cekung, 

kita harus mengecek besarnya sudut sinar datang dan sudut sinar pantul 

Untuk megukur besarnya sudut sinar datang dan besarnya sudut sinar pantul, apa 

yang harus kita gambar terlebih dahulu? (garis normal) 

Info : Garis normal adalah garis yang tegak lurus permukaan bidang singgung.  

Untuk cermin cekung, garis normal adalag semua garis yang berasal dari pusat 

kelengkungan cermin. Cara membuatnya ditarik garis dari pusat kelengkungan 

cermin ke titik di setiap permukaan cermin cekung. Letak pusat kelengkungan 

cermin adalah 2 kali dari jarak fokus cermin cekung pada sumbu utama (guru 

memberi contoh) 

 

 

 

             

8. Berapa besar sudut  datang? (……) 

9. Berapa besar sudut  pantul? (……) 

Guru membuat tabel di papan tulis untuk diisi oleh masing – masing kelompok 

Sudut datang ( o ) Sudut  pantul ( o ) 

  

f 

N 

P f 



 
 

 
 

  

  

  

  

 

10. Apakah besar sudut datang dan sudut pantul sama? (sama) jadi apakah hukum 

pemantulan cahaya berlaku juga pada cermin cekung? ( berlaku) 

Setelah selesai menggambar, perwakilan siswa dari kelompok diminta menempel 

hasil gambar mereka di papan tulis. 

 

 

 

Kesimpulan  

Pada cermin cekung sinar datang yang  sejajar sumbu utama yang dipantulkan melalui titik 

fokus berlaku hukum pemantulan cahaya. 

 

Perumusan masalah  4 

Bagaimana arah sinar pantul dari sinar yang datang melalui titik fokus yang mengenai 

cermin cekung? 

Siswa masih diminta mengerjakan bersama dalam kelompok masing – masing 

mengggunakan kotak cahaya, cermin cekung  dan kertas hvs. 

11. Bila sinar datang melalui titik fokus, bagaimana sinar pantulnya ? 

  

 

 

 

Siswa diminta menggambarkan 2 arah sinar pantul dari sinar – sinar datang yang 

melalui titik fokus yang terlihat dalam percobaan pada kertas hvs. 

 

 

f N P 

P f 

P f 



 
 

 
 

 

 

12. Jadi sinar – sinar  datang yang melalui titik fokus, dipantulkan kemana ? (sejajar 

dengan sumbu utama) 

Kesimpulan  

- Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama 

Perumusan Masalah 5 

Pada cermin cekung sinar datang melalui titik fokus yang dipantulkan sejajar sumbu utama, 

apakah berlaku hukum pemantulan cahaya? 

Hipotesa : - 

13. Untuk mengetahui apakah hukum pemantulan cahaya berlaku, kita harus mengecek 

besarnya sudut datang dan sudut  pantul 

Kita membutuhkan apa untuk mengetahui besar sudut – sudut sinar datang dan 

sinar pantul? (garis normal) 

14. Seperti pada percobaan 1 tadi, garis normal didapat dari mana? (dari pusat 

kelengkungan pada sumbu utama cermin yang ditarik garis lurus ke setiap titik di 

permukaan cermin cekung) Gambarkan garis normal! 

 

 

 

15. Berapa besar sudut datang? ( ….. ) 

16. Berapa besar sudut  pantul? (…… ) 

Guru membuat tabel di papan tulis untuk diisi oleh masing – masing kelompok 

Sudut datang ( o ) Sudut  pantul ( o ) 

  

  

  

  

  

 

P f 

N 



 
 

 
 

17. Apakah besar sudut datang dan sudut pantul sama? (sama) jadi apakah hukum 

pemantulan cahaya berlaku juga pada cermin cekung? ( berlaku) 

Setelah selesai menggambar, perwakilan siswa dari kelompok diminta menempel 

hasil gambar mereka di papan tulis. 

 

 

 

 

Kesimpulan : 

Pada cermin cekung sinar datang melalui titik fokus yang dipantulkan sejajar sumbu utama,  

berlaku hukum pemantulan cahaya. 

 

Perumusan masalah  6 

Bagaimana arah sinar pantul dari sinar datang melalui titik pusat kelengkungan yang 

mengenai cermin cekung? 

Siswa masih diminta mengerjakan bersama dalam kelompok masing – masing 

menggunakan kotak cahaya, cermin cekung,dan kertas hvs. 

18. Bila sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin, bagaimana sinar 

pantulnya ? 

 

 

 

 

 

 

Setelah selesai menggambar, perwakilan siswa dari kelompok diminta menempel 

hasil gambar mereka di papan tulis. 

 

 

 

P f 

N 

P f 

N 

P 



 
 

 
 

 

19. Jadi sinar – sinar  datang yang melalui titik pusat kelengkungan cermin, arah sinar 

pantulnya kemana? (dipantulkan ke titik itu  juga) 

Kesimpulan 

- Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan ke titik itu 

juga. 

 

Perumusan Masalah 

Pada cermin cekung sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin yang dipantulkan 

ke titik itu juga, apakah berlaku hukum pemantulan cahaya? 

Hipotesa : - 

20. Untuk menggambarkan sinar pantul, kalian harus membuat apa dulu? (garis 

normal), gambarkan! 

 

 

 

 

 

 

21. Berapa besar sudut datang? ( 0 derajat) 

22. Apakah besar sudut pantul? ( 0 derajat) 

23. Apakah besar sudut datang dan sudut pantul sama? (sama) jadi apakah hukum 

pemantulan cahaya berlaku juga pada cermin cekung? ( berlaku 

Kesimpulan  

- Pada cermin cekung sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin yang 

dipantulkan ke titik itu juga berlaku hukum pemantulan cahaya 

 

Kesimpulan umum : 

1. Dari ketiga kegiatan diatas, dapat kita peroleh : 

a. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. 
 

 

 

       

f 

N 

P f 



 
 

 
 

b. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. 
 

 

       

c. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cerrmin akan dipantulkan ke titik 
itu juga. 

 

 

        

 

2. Pada cermin cekung berlaku hukum pemantulan cahaya. (Guru memberi contoh, 

bahwa sinar datang dari manapun yang mengenai cermin cekung akan dipantulkan 

dan besar sudut sinar datang dan sudut sinar pantul sama) 

 

Kegiatan 3          

 ELABORASI 

Guru menjelaskan bagian - bagian dari cermin cekung, adalah : 

 

   

             

   

   

Keterangan : 

O = titik pusat optik 

f = titik fokus/titik api  

P = titik pusat kelengkungan 

Kegiatan 3 

Perumusan masalah 7 

Bagaimana sifat – sifat bayangan dari benda yang berada di depan  cermin cekung? 

Hipotesa : - 

Sebelumnya guru member info tentang letak – letak ruang pada cermin cekung  

 

f P 

P = 2f 



 
 

 
 

 

Keterangan: 

- Untuk Ruang Benda 

O-F  = Ruang I 

F-P  = Ruang II 

P-  = Ruang III 

O- = Ruang IV 

- Untuk Ruang Bayangan 

O-F  = Ruang I 

F-P  = Ruang II 

P-  = Ruang III 

O- = Ruang IV 

 

ELABORASI 

Guru kembali menggunakan demonstrasi 1 untuk mengetahui sifat – sifat bayangan dari 

benda yang berada di depan cermin cekung. 

 

 

 

 

Pertanyaan menggiring mengamati : 

1. Dari percobaan ini, dimana tempat bayangan bila benda di ruang I ? (bayangan di 

ruang IV)  

2. Bagaimana sifat bayangannya di ruang IV?(maya, tegak, diperbesar) 

3. Dimana tempat bayangan bila benda di ruang II ? (bayangan di ruang III) 

4. Bagaimana sifat bayangannya di ruang III?(nyata, terbalik, diperbesar) 

5. Dimana tempat bayangan bila benda di ruang III ? (bayangan di ruang II)  

6. Bagaimana sifat bayangannya di ruang II?(nyata, terbalik, diperkecil)  

  

 

 

Layar Benda (lilin) Cermin cekung 



 
 

 
 

Hasil pengamatan 

Letak benda Letak bayangan 
Sifat bayangan 

Maya/Nyata Posisi Ukuran 

Ruang I Ruang IV Maya Tegak Diperbesar 

Ruang II Ruang III Nyata Terbalik Diperbesar 

Ruang III Ruang II Nyata Terbalik  Diperkecil 

  

EKSPLORASI 

Motivasi 

Guru berkata, kira – kira menurut kalian apakah sama hasil dari sifat – sifat bayangan yang 

ada di depan cermin cekung dengan menggunakan percobaan dan dengan menggambarkan 

pembentukan bayangannya dengan sinar istimewa? ( . . . . . . . . . ) mari kita gambar 

pembentukan bayangannya menggunakan 3 sinar istimewa. 

 

Perumusan masalah 8 : 

Bagaimana proses pembentukan bayangan dari benda yang berada di depan cermin cekung  

dengan menggunakan 3 sinar – sinar istimewa?  

Hipotesa : - 

Kemudian guru membagi kertas kepada tiap kelompok tadi, kemudian kelompok 1 dan 2 

mengambar bentuk bayangan bila benda berada pada ruang I, kelompok 3-4 benda yang di 

ruang II, kelompok yang 5 benda yang berada pada ruang III. Masing – masing kelompok 

menggambarkan hasil diskusi kelompok mereka dalam bentuk gambar pada kertas hvs . 

Info : Bayangan nyata dihasilkan dari perpotongan sinar – sinar pantul, sedangkan bayangan 

maya dihasilkan dari perpotongan  perpanjangan sinar – sinar pantul 

Hasil Pengamatan : 

1. Benda di ruang I 

 

   

 

 

2. Benda di ruang I 

 

 

O 
f P I IV III II 

O 
f P I IV III II 



 
 

 
 

3. Benda di ruang III 

 

 

 

 

Setelah selesai menggambar, perwakilan dari siswa diminta menempel hasilnya dipapan 

tulis. 

Pertanyaan menggiring, menarik kesimpulan : 

1. Di ruang mana letak bayangan jika benda terletak di ruang 1, 2, 3? 

2. Berdasarkan gambar pembentukan bayangan dari benda yang ada di depan 

cermin cekung,bagaimana sifat bayangan di ruang 1, 2, 3? 

Kesimpulan akhir 

Jadi dari percobaan dan dari penggambaran menggunakan sinar-sinar istimewa mempunyai 

hasil yang sama, bahwa : 

 

Letak benda Letak bayangan 
Sifat bayangan 

Maya/Nyata Posisi Ukuran 

Ruang I Ruang IV Maya Tidak terbalik Diperbesar 

Ruang II Ruang III Nyata Terbalik Diperbesar 

Ruang III Ruang II Nyata Terbalik  Diperkecil 

 

Kegiatan 5           

EKSPLORASI 

Perumusan masalah 9: 

Bagaimana hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus pada cermin 

cekung? 

Hipotesa : - 

ELABORASI 

Percobaan  

Guru kembali menggunakan isi tabel dari demonstrasi yang telah dilakukan diawal 

pembelajaran (tabel untuk menentukan titik fokus), tabel ini ditambah lagi isinya untuk 

mengetahui hubungan jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus pada cermin cekung. 

Keterangan : 

O 
f P I IV III II 



 
 

 
 

So   : Jarak benda  

Si   : Jarak bayangan  

f    : Fokus 

Tabel pengamatan dilengkapi seperti pada tabel dibawah ini 

So (cm) Si (cm) 1/ So (cm) 1/ Si 

(cm) 

1/ So+1/ Si 

(cm) 

1/f 

(cm) 

 

6       

8       

10       

11       

20       

30       

Guru memberi waktu kepada siswa untuk mengisi isi tabel 

Pertanyaan menggiring, menarik kesimpulan :  

1. Bagimana nilai 1/ So ditambah 1/ Si  di setiap kolom tabel ? (sama) 

2. Hitunglah nilai 1/f ! 

3. Bandingkan nilai 1/ So+1/ Si dengan nilai 1/f , bagaimana nilai keduanya ? (sama) 

Kesimpulan : 

c. Hubungan So , Si dan f : 

 

 
 
 

  
 
 

  
 

Dari tabel percobaan diatas 

1. Berapakah tinggi benda ( ho)? ( …….) 

2. Berapakah tinggi bayangan (hi)? (……) 

3. Berapakah jarak benda benda terhadap cermin cekung (So)? (…..) 

4. Berapakah jarak bayangan terhadap cermin cekung (Si)?(…..) 

5. Hitunglah nilai perbandingan dari tinggi bayangan terhadap tinggi benda (hi/ho)? 

(…..) 

6. Hitunglah nilai perbandingan dari jarak bayangan terhadap jarak benda? ( Si/So)? 

(….) 

7. Bagaimana nilai dari hasil perhitungan hi/ho dan Si/So ? (sama) 

Info: 

Perbesaran bayangan (M) adalah perbandingan antara tinggi bayangan dengan tinggi benda 

atau perbandingan antara jarak bayangan dengan jarak benda. 



 
 

 
 

8. Jadi bagaimana rumus atau persamaan perbesaran bayangan (M)? (.....) 

Kesimpulan : 

 

 

   
  

  
 

 

Konsolidasi (Konfirmasi) 

a. Terapan 

1. Senter lampu 

Di bagian depan senter terdapat cermin cekung dan lampunya diletakkan di titik 

fokus cermin cekung tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Mengapa di bagian depan senter diberi cermin cekung? (untuk memantulkan 

cahaya dari lampu senter)  

e. Mengapa lampu dietakkan di titik fokus di depan cermin cekung pada senter? 

(Karena semua cahaya yang melalui fokus akan dipantulkan sejajar sumbu 

utama oleh cermin cekung. Sehingga cahaya yang harusnya menyebar ke segala 

arah menjadi ke satu arah atau cahaya menjadi sejajar menyorot ke depan) 

(Jika siswa belum bisa menjawab, maka di beri pertanyaan menggiring lagi 

seperti dibawah ini) 

f. Dari pembahasan sinar – sinar istimewa yang kita pelajari sebelumnya,  kemana 

arah pantulan dari sinar yang berasal dari titik fokus cermin  cekung? (sejajar 

sumbu utama) 

g. Cahaya dari lampu senter menyebarnya ke segala arah, tapi dengan adanya 

cermin cekung apakah cahayanya tetap menyebar? (tidak) lalu bagaimana? ( 

dipantulkan ke depan) 

h. Jadi apa apa manfaat cermin cekung pada senter dan  apa hubungannya dengan 

lampu senter yang letaknya tepat di titik fokus cermin cekung tersebut? ( Cermin 

cekung untuk memantulkan cahaya yang berasal dari lampu senter yang 

harusnya menyebar ke segala,  karena lampu tepat pada titik fokus cermin 



 
 

 
 

cekung maka arah pantulan lampu senter menjadi  sejajar  ke depan atau  pada 

satu arah) 

Jadi bagian depan senter terdapat cermin cekung dan lampunya diletakkan di titik 

fokus cermin cekung agar sinar yang berasal dari lampu senter ketika mengenai 

cermin cekung pada senter dapat dipantulkan  sejajar lurus ke depan atau  pada 

satu arah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dokter gigi menggunakan cermin cekung untuk melihat sisi sebelah dalam dari gigi 

pasiennya yang sulit diamati langsung dengan mata.  

 Menurut kalian pada saat dokter memeriksa sisi dalam dari gigi pasiennya, di 

ruang mana letak gigi tersebut di depan cermin cekung agar bayangan terlihat 

jelas? (di ruang 1) 

 Jika letak gigi di ruang 1 di depan cermin, apa sifat bayangan dari gigi yang 

diamati tersebut 

- Dimana letak bayangan? ( di ruang 4) 

- Bayangannya maya atau nyata? (maya) 

- Posisi bayangan tegak atau terbalik terhadap benda? (tegak) 

- Ukuran bayangan diperbesar atau diperkeci? (diperbesar) 

Jadi dokter gigi untuk memeriksa sisi sebelah dalam dari gigi pasiennya, ia 

menggunakan cermin cekung supaya  saat cermin cekung di dekatkan ke gigi 

sebelah dalam maka gigi sebagai objek atau benda berada pada ruang 1, dan 

bayangan akan terbentuk di ruang 4 yang sifat bayanganya maya, tegak, 

diperbesar. Sehingga sisi gigi sebelah dalam mudah diamati oleh mata. 

b. Physics Snakes and Ladders game 

1. Pada bagian konsolidasi dilakukan Cooperatif Learning tipe TGT melalui media 

physics snakes and ladders game membagi siswa menjadi 2 tim dan setiap tim 

terdiri dari 7 orang. Dalam 1 tim terdapat 3 pasang siswa yang akan saling 

bertanding, salah satu siswa ditunjuk sebagai pemandu permainan yang bertugas 

untuk memberikan soal dan sebagai juri untuk setiap tim.  

  

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

i. Pasangan yang mendapat giliran bermain, misalkan pada tim 1 pasangan A1 

A2 melempar dadu dan menempati salah satu petak soal, maka mereka 

akan mendapat kartu soal dari pemandu tim dan pihak lawan yaitu H3H4 

dan B1 B2 juga diberi soal yang sama lalu masing - masing pasangan diberi 

waktu untuk berdiskusi 1 – 3 menit. 

j.  Setelah selesai mengerjakan soal, jawaban dibaca oleh pasangan A1 A2 dan 

pihak lawan B1 B2 dan C1 C2 berhak menyetujui atau menyanggah jika tidak 

sependapat. Setiap pasangan diberi kesempatan untuk membacakan 

jawaban mereka dan pemandu menjadi hakim saat kegiatan berdiskusi 

dalam tim. 

2. Aturan permainan sebagai berikut 

h. Jika hanya salah satu pasangan dalam tim menjawab benar, maka skor 

hanya diberikan kepada pasangan yang menjawab benar mendapat skor 10 

dan lainnya skor 0 

i. Jika hanya dua pasangan dalam tim menjawab benar, maka skor diberikan 

kepada kedua pasangan yang menjawab benar masing – masing skor 10 dan 

lainnya skor 0 

j. Jika semua pasangan dalam tim menjawab soal benar, maka pasangan yang 

mendapat giliran bermain mendapat skor 10 dan 2 pasangan lain mendapat 

skor masing – masing  5 

k. Jika ketiga pasangan dalam 1 menit masih tidak menemukan jawaban yang 

benar maka pemandu akan menjelaskan jawaban sesuai dengan kunci pada 

kartu jawaban yang dibuat guru. 

l. Jika pasangan yang mendapat giliran bermain menempati petak soal yang 

terdapat “Tangga” dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar , maka 

pasangan tersebut selain mendapatkan skor permainan juga harus 

menaikkan bidaknya sesuai dengan arah “tangga”. 

m. Jika pasangan yang mendapat giliran bermain menempati petak soal yang 

terdapat “Ular” dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar , maka 

pasangan tersebut selain mendapatkan skor permainan dan harus tetap 

berada di petak tersebut. Namun jika pasangan tersebut tidak dapat 

menjawab soal dengan benar, maka pasangan tersebut harus menurunkan 

bidaknya sesuai dengan arah kepala “ular”. 

3. Permainan yang sama berlaku untuk tim 2 

A1 A2 

B1 B2 

C1 C2 

D1 

pemandu 

 

E1 E2 

F1 F2 

G1 G2 

 

H1 

pemandu 

 TIM  A            TIM B 

 TIM B 



 
 

 
 

4. Permainan akan dihentikan sampai waktu pembelajaran habis, guru 

memberikan penghargaan kepada pasangan yang mendapat skor  paling tinggi. 

5. Tiap tim diamati oleh 1 observer untuk mengisi lembar afektif siswa. 



 
 

 
 

 Lampiran 2 

Papan Permainan Physics Snakes and Ladders 



      

 
 

Lampiran 3 

Kartu Soal Physics Snakes and Ladders Games 

1. Berdasarkan hukum pemantulan cahaya, lukislah arah sinar pantul dari sinar datang 

yang mengenai cermin cekung seperti pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

2. Berdasarkan hukum pemantulan cahaya, lukislah arah sinar pantul dari sinar datang 

yang mengenai cermin cekung seperti pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

3. Berdasarkan hukum pemantulan cahaya, lukislah arah sinar pantul dari sinar datang 

yang mengenai cermin cekung seperti pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

4. Berdasarkan hukum pemantulan cahaya, kukislah arah sinar pantul dari sinar datang 

yang mengenai cermin cekung seperti pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

sinar  datang 

f P 

f P 

sinar  datang 

sinar  datang 

f P 

sinar  datang 

f P 



      

 
 

5. Lukislah jalannya sinar pada pembentukan bayangan dari suatu benda setinggi 2 cm 

yang berjarak 3 cm di depan sebuah cermin cekung ! 

 

 

 

 

 

 

 

6. Lukislah jalannya sinar pada pembentukan bayangan dari benda yang ada di depan 

cermin cekung pada gambar dibawah ini! 

 

 

 

 

 

7. Lukislah jalannya sinar pada pembentukan bayangan dari sebuah titik yang berada 

di ruang 3  yang mengenai cermin cekung seperti pada gambar dibawah ini! 

 

 

 

 

 

8. Bagaimana sifat bayangan yang dibentuk oleh benda di ruang 1 di depan cermin  

cekung? 

9. Bagaimana sifat bayangan suatu benda yang terletak di depan cermin cekung pada 

jarak 8 cm, jika fokusnya 5 cm? 

10. Jika bayangan yang terbentuk berada di ruang 2 di depan cermin cekung,  

a. Di ruang mana letak benda? 

b. Ukurannya benda lebih besar atau lebih kecil dari bayangan? 

c. Benda bersifat maya atau nyata? 

d. Bagaimana posisi benda? terbalik atau tidak terbalik terhadap bayangannya? 

11. Sebuah benda berada pada jarak 15 cm di depan cermin cekung yang fokusnya 7 

cm. Di ruang berapa letak bayangannya dan bagaimana sifatnya? 

O f P I IV III II 

f P I IV III II 

f P I IV III II 
O 



      

 
 

12. Sebuah benda tingginya 10 cm diletakkan di depan cermin cekung yang titik 

fokusnya 15 cm. Jika jarak benda dari cermin 20 cm, tentukan jarak bayangan dari 

cermin benda tersebut! 

13. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung yang memiliki fokus 6 cm, 

membentuk bayangan nyata sejauh 24 cm. Berapakah jarak benda tersebut di 

depan cermin cekung? 

14. Sebuah benda diletakkan 12 cm di depan cermin cekung, jika bayangan yang 

terbentuk maya sejauh 36 cm. Hitunglah jarak fokus yang dimiliki cermin tersebut! 

15. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin 

tersebut 6 cm, tentukan jarak bayangan yang dibentuknya dan nyatakan sifat-

sifatnya! 

16. Jika suatu benda dengan tinggi 5 cm di letakkan di depan cermin cekung 

menghasilkan tinggi bayangan 2,5 cm. Berapakah perbesaran bayangannya? 

17. Sebuah benda tingginya 4 cm diletakkan di depan sebuah cermin cekung yang 

mempunyai jarak fokus 6 cm dan jarak bayangan terhadap cermin 12 cm. Hitunglah 

perbersaran bayangannya! 

18. Jika sebuah benda dengan tinngi 4 cm di letakkan 18 cm di depan cermin cekung 

menghasilkan bayangan sejauh  36 cm. Tentukanlah tinggi bayangan dari benda 

tersebut! 

19. Mengapa lampu pada senter di letakkan tepat pada fokus di depan cermin cekung 

dalam senter? Jelaskan alasanmu dengan menggambarkan jalannya sinar! 

20. Mengapa dokter gigi menggunakan cermin cekung untuk memeriksa sisi sebelah 

dalam dari gigi pasiennya? Untuk dapat menjawab, jawablah pertanyaan berikut 

lalu susunlah ke dalam kalimat yang tepat! 

a. Sifat bayangan yang terbentuk maya atau nyata? 

b. Posisi bayangan tegak atau terbalik terhadap benda? 

c. Ukuran bayangan diperbesar atau diperkecil? 

d. Diruang berapa letak gigi di depan cermin cekung? 
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Lampiran 4 

Soal evaluasi (Test) : 

1. Berdasarkan hukum pemantulan cahaya, lukislah arah sinar pantul dari sinar datang yang 

mengenai cermin cekung seperti pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

2. Lukislah jalannya sinar pada pembentukan bayangan dari suatu benda  berupa garis setinggi 1 cm 

yang berjarak 4 cm di depan sebuah cermin cekung yang  jarak fokusnya  2 cm! 

3. Jika bayangan yang terbentuk berada di ruang 4 di belakang  cermin cekung, bagaimana sifat 

benda 

a. Di ruang mana letak benda? 

b. Ukurannya benda lebih besar atau lebih kecil dari bayangan? 

c. Benda bersifat maya atau nyata? 

d. Bagaimana sifat benda?  Tegak atau terbalik terhadap bayangannya? 

4. Sebuah cermin cekung memiliki jari-jari kelengkungan 30 cm. Jika benda diletakkan pada jarak 10 

cm di depan cermin, berapakah jarak bayangan benda? Sebutkan sifat bayangannya! 

5. Sebuah benda setinggi 1 cm di depan cermin cekung dengan fokus 2 cm. Jika benda berada pada 

jarak 4 cm di depan cermin, tentukan : 

a. Jarak bayangan 

b. Perbesaran 

c.  Tinggi bayangan 

d.  Sifat bayangan 

f P 

sinar  datang 
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Lampiran 5 

Foto Kegiatan Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


