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Lampiran 1 

SURAT IZIN DAN PENELITIAN SKRIPSI 
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Lampiran 2 

SURAT IZIN VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
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Lampiran 3 

SOAL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SIKLUS 1 

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

paling benar ! 

1. Peristiwa berikut yang membuktikan cahaya merambat lurus yaitu . . . .  

a. Terbentuknya pelangi pada saat hujan 

b. Memantulnya cahaya pada cermin 

c. Cahaya menembus benda bening 

d. Rambatan cahaya matahari yang lurus ketika melewati genting kaca 

2. Berkas cahaya senter yang disorotkan kedepan arah rambatannya . . . . 

a. Belok ke kanan   c. Segala arah 

b. Lurus kedepan   d. Belok kekiri 

3. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka sebagian cahaya akan 

diteruskan ke dalam benda yang dikenainya dan sebagian lagi akan 

dipantulkan kembali. Peristiwa tersebut sesuai sifat cahaya . . . .  

a. Merambat lurus   c. Dibiaskan 

b. Diuraikan    d. Dipantulkan  

4. Ketika berenang, kaki terlihat lebih pendek. Ini menunjukkan bahwa 

cahaya . . . . 

a) Dapat dipantulkan 

b) Dapat dibiaskan 

c) Menembus benda bening 

d) Merambat lurus 

5. Cermin yang memiliki bagian pemantul cahaya yang datar adalah . . . . 

a. Cermin cembung   c. Cermin datar 

b. Cermin cekung   d. Cermin lengkung 

6. Cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda, misalnya air ke 

udara maka cahaya tersebut mengalami . . . . 
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a. Pembiasan    c. Pelurusan 

b. Pemantulan   d. Penguraian 

7. Peristiwa di bawah ini yang bukan menunjukkan adanya pembiasaan 

adalah . . . .  

a. Pensil yang dimasukkan kedalam gelas yang terisi air akan tampak 

patah 

b. Dasar kolam renang terlihat lebih dangkal dari kedalaman 

sesungguhnya 

c. Adanya pelangi setelah hujan turun 

d. Jalan beraspal pada siang hari yang panas kelihatan berair 

(fatamorgana). 

8. Berikut ini yang merupakan sumber cahaya terbesar adalah . . . . 

a. Lampu    c. Matahari 

b. Lilin    d. Bintang 

9. Pelangi terjadi karena peristiwa penguraian cahaya. Hal ini, merupakan 

sifat cahaya karena terjadinya . . . .  

a. Pembiasan    c. Pembelokan 

b. Pemantulan   d. Penguraian 

10. Pemantulan cahaya oleh permukaan benda yang rata adalah . . . .  

a. Pemantulan baur   c. Pemantulan alur 

b. Pemantulan teratur  d. Pemantulan arus 

11. Berikut ini peristiwa penguraian cahaya adalah terjadinya . . . .  

a. Gerhana    c. Pelangi 

b. Fatamorgana   d. Siang dan malam 

12. Kelompok benda yang dapat ditembus oleh cahaya adalah . . . .  

a. Tripleks dan kertas karton 

b. Uang logam dan kertas 

c. Penggaris mika dan balok kayu 

d. Gelas bening dan air jernih 

13. Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cembung adalah . . . .  

a. Semu, lebih kecil dan tegak 
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b. Semu, lebih besar dan tegak 

c. Semu, sama dengan bendanya dan tegak 

d. Semu, maya dan tegak 

14. Perpaduan warna-warna yang membentuk cahaya putih disebut  . . . . 

a. Spektrum    c. Dispersi    

b. Pelangi    d. Pembiasan 

15. Gambar dibawah ini membuktikan salah satu sifat cahaya, yaitu . . . .  

a. cahaya dapat dipantulkan 

b. cahaya dapat dibiaskan 

c. cahaya dapat merambat lurus 

d. cahaya dapat menembus benda bening 

 

16. Pada saat cahaya mengenai permukaan benda yang sangat kasar atau tidak 

rata, maka jenis pemantulan yang terjadi adalah . . . .  

a. Teratur     c. baur 

b. normal    d. Sejajar 

17. Benda berikut ini yang menggunakan cermin cekung adalah . . . .  

a. Sendok  dan lampu senter    

b. kaca spion mobil dan motor 

c. kaca rias dan kaca spion 

d. lampu mobil dan kaca spion    

18. Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar adalah  . . . . 

a. Semu, tegak, dan sama besar 

b. Semu, tegak dan diperkecil 

c. Semu, tegak dan diperbesar 

d. Nyata, tegak dan diperkecil 

19. Jika mengenai cermin, cahaya akan . . . .  

a. Dipantulkan    c. diteruskan 

b. Dibiaskan     d. diuraikan 

20. Benda dibawah ini yang tidak dapat ditembus oleh cahaya adalah . . . . 

a. Kaca dan plastik bening 
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b. Kayu dan kertas karton 

c. Gelas bening dan kayu 

d. Kaca dan gelas bening 

21. Benda gelap yang masih mudah di tembus cahaya adalah . . . . 

a. Selembar kertas 

b. Selembar kardus 

c. Selembar papan 

d. Selembar tikar karet 

22.  Setelah hujan pada siang hari, biasanya terjadi fenomena cahaya yang 

berwarna disebut  . . . . 

a. Gerhana matahari 

b. Pelangi 

c. Mendung 

d. Fatamorgana. 

23. Pada malam hari manusia membutuhkan alat penerangan didalam 

rumah  menggunakan . . . . 

a. Matahari  

b. Bulan  

c. Bintang  

d. Lampu  

24. Benda dirumah yang dapat menghasilkan cahaya adalah . . . . 

a. Kulkas 

b. Kipas angin 

c. Televisi 

d. Almari  

25.  Pusat tata surya yang menghasilkan cahaya yang sangat terang adalah . 

. .  

a. Bulan  

b. Bolam lampu 

c. Matahari 
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d. Planet mars 

Kunci Jawaban : 

1. B  6. D  11. B  16. C  21. A  

2. B  7. D  12. D  17. B   22. C 

3. B  8. C  13. A  18. A  23. D 

4. B  9. A  14. B  19. A  24. C 

5. B  10. C  15. B  20. C  25. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Lampiran 4 

Uji Validitas Butir Soal Siklus I 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

soal1 13.71 43.955 .138 .902 

soal2 13.87 41.418 .523 .894 

soal3 13.67 42.319 .407 .896 

soal4 13.87 41.071 .578 .892 

soal5 13.75 41.674 .488 .894 

soal6 13.79 41.737 .472 .895 

soal7 13.79 41.476 .513 .894 

soal8 13.79 41.650 .486 .894 

soal9 13.87 40.549 .662 .890 

soal10 13.71 40.824 .638 .891 

soal11 13.87 41.766 .468 .895 

soal12 13.67 40.754 .669 .891 

soal13 13.87 43.071 .265 .899 

soal14 13.67 42.928 .308 .898 

soal15 13.67 41.971 .465 .895 

soal16 13.83 41.101 .571 .893 

soal17 13.87 41.679 .481 .895 

soal18 13.71 41.433 .538 .893 

soal19 13.71 42.216 .411 .896 

soal20 13.75 41.413 .530 .893 

soal21 13.67 41.971 .465 .895 

soal22 13.83 41.188 .557 .893 

soal23 13.71 41.955 .453 .895 

soal24 13.67 41.362 .566 .893 

soal25 13.67 42.058 .450 .895 

Dari hasil uji validitas diatas, ada tiga soal yang tidak valid yaitu soal nomor 1, 

14, dan 15 karena Corrected Item-Total Correlation di bawah 0,388. 
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Lampiran 5 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMEBELAJARAN  

(RPP) 

SILKUS 1 

Sekolah  : SDN Bringin 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas / Semester :  V / II 

Alokasi Waktu : 4 X 35 menit( 2 X Pertemuan) 

I. Standar Kompetensi 

6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu 

karya atau model. 

II. Kompetensi Dasar 

6.1 Mendiskripsikan sifat-sifat cahaya  

III. Indikator 

1. Mengidentifikasi sifat cahaya merambat lurus 

2. Menyebutkan sifat cahaya yang mengenai berbagai benda (bening, 

bewarna dan gelap) 

3. Mendiskripsikan sifat cahaya yang dapat dipantulkan 

4. Mendiskripsikan sifat cahaya yang mengenai cermin datar, 

cembung dan cekung 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat melakukan kegiatan untuk mengetahui arah 

perambatan cahaya 

2. Siswa dapat mendeskripsikan sifat cahaya yang mengenai benda 

misalnya benda bening, bewarna dan gelap. 

3. Siswa dapat mengidentifikasi sifat cahaya yang dapat dipantulkan.. 
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4. Siswa dapat mendiskripsikan sifat cahaya yang mengenai cermin 

datar, cembung dan cekung. 

V. Materi Pokok : Cahaya dan sifat-sifatnya. 

Sifat-Sifat Cahaya 

1. Cahaya Merambat Lurus 

Lintasan cahaya dapat disebut sinar atau berkas cahaya. Contohnya 

sebagai berikut. 

a. Cahaya yang masuk melalui celah-celha jendela merambat lurus. 

b. Pergantian siang dan malam. Matahari memancarkan cahaya ke segala 

arah. Sebgaian cahaya matahari terpancar lurus menuju bumi. Belahan 

bumi yang terkena cahaya matahari akan terjadi siang. Adapun belahan 

bumi yang tidak terkena cahaya matahari akan terjadi malam. 

Berkas cahaya yang merambat lurus dapat pula dilihat pada lamu 

mobil atau senter pada malam hari. Sewaktu menonotn film di gedung 

bioskop atau di tanah lapang kita bisa melihat berkas cahaya yang 

merambat lurus. Berkas cahaya itu berasal dari proyektor film yang 

dipancarkan ke arah layar. 

2. Cahaya Menembus Benda Bening. 

Benda bening, yaitu benda yang dapat meneruskan sebagian besar cahaya 

yang diterimanya. Contohnya kaca, plastik bening, dan air bening.Benda 

tembus cahaya adalah benda-benda yang dapat meneruskan sebagian 

cahaya yang diterimanya. Beberapa contoh di antaranya kaca kabur, 

gorden tipis, dan kertas minyak. Benda tidak tembus cahaya adalah benda-

benda yang tidak dapat meneruskan cahaya yang diterimanya. Beberapa 

contoh di antaranya kertas karton, triplek, papan kayu, seng, kain tebal, 

dan tembok. 

3. Cahaya Dapat Dipantulkan. 

Cahaya pantul atau sinar pantul adalah berkas cahaya yang dikembalikan 

oleh permukaan benda. Sedangkan sinar yang datang kepermukaan benda 

adalah sinar datang. 
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A. Sifat cahaya yang terpantul pada cermin datar dan cermin 

lengkung. 

1) Cermin datar. 

 Cermin datar yaitu cermin yang memiliki bagian pemantulan 

cahaya yang datar. Contohnya, cermin yang digunakan untuk berkaca. 

Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah sebagai 

berikut: 

a. Jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangan 

dengan cermin. 

b. Bayangan yang terjadi sama besar tegak dengan bendanya. 

c. Bagian benda terbalik pada bayangannya. Misalnya, ketika kita 

bercermin tangan sebelah kanan akan tampak kanan sebelah kiri 

pada cermin. 

d. Bayangan bersifat semu (maya). 

Kegunaan cermin datar , yaitu untuk bercermin dan membuat 

periskop. Periskop yaitu alat bantu untuk melihat segala sesuatu 

yang berada diatas permukaan air. 

2) Cermin lengkung. 

a) Cermin cekung. 

 Cermin cekung, yaitu cermin yang permukaannya 

mengkilap/licin berebntuk cekung. Contohnya antara lain, sendok, 

lampu mobil bagian dalam, dan bagian dalam lampu senter. Sifat 

bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung adalah sebagai 

berikut : 

 Apabila benda jauh dari cermin cekung, bayangan benda 

bersifat nyata(sejati) dan terbalik, sedangkan ukuran benda 

tergantung pada jarak dari cermin. 

 Apabila benda dekat dengan cermin cekung, bayangan 

benda bersifat nyata ( sejati dan terbalik) , sedangkan 

ukuran benda tergantung pada jarak benda dari cermin. 
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b) Cermin cembung. 

 Cermin cembung yaitu cermin yang permukaan mengkilapnya 

berbentuk cembung. Contohnya, kaca spion dan bagian luar 

sendok. Cermin cembung bersifat memantulkan cahaya. Cahaya 

yang dipantulkan bersifat menyebar (divergen). Bayangan yang 

dibentuk cermin cembung bersifat semu atau maya, tegak, dan 

diperkecil. 

4. Cahaya Dapat Dibiaskan. 

Pembiasan cahaya atau refraksi adalah pembelokan cahaya pada 

bidang antara dua medium yang berbeda kerapatannya. Peristiwa 

pembiasan cahaya akan terjadi apabila cahaya dari satu merambat 

mengenai permukaan medium yang lain. Contoh peristiwa pembiasan 

cahaya dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 

e. Pensil yang dimasukkan kedalam gelas yang terisi air akan tampak 

patah 

f. Dasar kolam renang terlihat lebih dangkal dari kedalaman 

sesungguhnya 

g. Jalan beraspal pada siang hari yang panas kelihatan seperti berair. 

Kejadian ini disebut fatamorgana. 

5. Cahaya Dapat Diuraikan. 

Pela ngi terjadi Karena peristiwa penguraian cahaya(dispersi).pada 

peristiwa terjadinya pelangi terlihat bahwa cahaya matahari memiliki 

berbagai warna. Pelangi memperlihatkan bahwa cahaya putih dari sinar 

matahari sebenarnya terdiri dari berbagai macam warna. Cahaya matahari 

diuraikan oleh titik-titik air di awan sehingga terbentuk warna-warna 

pelangi. 

Warna-warna pada pelangi terdiri merah, jingga, kuning, hijau, 

biru, nila, dan ungu. Warna-warna cahaya yang membentuk cahaya putih 

disebut spectrum cahaya. Penguraian cahaya putih menjadi warna-warna 

pelangi dapat pula diamati ketika melewatkan cahaya pada sebuah prisma. 
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VI. Metode pembelajaran : Metode Penemuan Terbimbing 

VII. Langkah – Langkah Pembelajaran 

A. Kegiatan awal(±10 menit) 

Apersepsi  

 Guru mempersiapkan materi ajar dan media 

 Guru bertanya kepada siswa “pada saat belajar tiba-tiba 

listrik dirumah padam apakah kalian akan meneruskan 

belajar? Mengapa?” 

 Guru bertanya “mengapa pada malam hari kita memerlukan 

penerangan?”. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

B. Kegiatan inti 

 Guru bertanya kepada siswa “ bagaimana cahaya yang 

mereka lihat? Apakah berbeda-beda?”(eksplorasi) 

 Guru membagi siswa dalam kelompok untuk 

mengidentifikasi sifat-sifat cahaya.(eksplorasi) 

 Guru memberikan lembar kerja dan alat percobaan kepada 

masing-masing kelompok.(eksplorasi) 

 Siswa dalam kelompok melakukan percobaan sesuai 

dengan tugas pada lembar kerja masing-maisng 

kelompok.(elaborasi) 

 Guru memfasilitasi siswa dalam pelaksanaan 

percobaan.(elaborasi) 

 Siswa dalam masing-masing kelompok menyampaikan 

hasil percobaannya.(elaborasi) 

 Guru memfasilitasi siswa dalam menyampaikan hasil 

percobaannya.(elaborasi) 

 Guru memberikan konfirmasi atas hasil yang disampaikan 

pada masing-masing kelompok.(konfirmasi) 

C. Kegiatan penutup 

 Guru membagikan lembar evaluasi kepada siswa. 
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 Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa. 

VIII. Alat dan Sumber belajar 

Alat peraga 

a. Karton tebal  g. Botol bening  m.Lilin 

b. Gunting  h. cermin datar  n. Kaca spion 

c. Lampu senter  i. sendok makan  o. kardus 

d. Gelas bening  j. Pensil   p. Buku  

e. Gelas bewarna  k. mangkuk bening  q. Daun  

f. Batu   l. Papan kayu   r. Kain  

Sumber belajar 

1. Buku BSE Saling Temas Ilmu Pengetahuan Alam kelas V Hal 110-

117 

2. Buku BSE Senang Belajar IPA kelas V Hal 99-105 

3. Buku BSE IPA untuk kelas V Hal 125-135 

 

IX. Penilaian  

Teknik penilaian  : Tertulis 

Bentuk Instrumen : Pilihan ganda 

 

Pedoman penilian  

Nilai = Jumlah Benar X 100 

  20 
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Lampiran 6 

LEMBAR OBSERVASI PERILAKU GURU SIKLUS 1 

No Aspek yang Diamati 

Siklus I Siklus II 

Keterangan Keterangan 

Ya Tidak Ya Tidak 

1 Guru menetapkan topik pembelajaran sifat-sifat cahaya. V - V - 

2 Guru meminta siswa menyimak langkah-langkah pembelajaran 

dalam melakukan praktik sifat-sifat cahaya. 

V - V - 

3 Guru meminta siswa untuk merumuskan hipotesis praktik sifat-sifat 

cahaya. 

 V V - 

4 Guru meminta siswa merencanakan praktik tentang sifat-sifat 

cahaya. 

V - V - 

5 

Guru meminta siswa melakukan praktik sifat-sifat cahaya 

menggunakan media (gelas, papan, piring, senter, botol, daun, buku, 

lilin, kaca sepion, mangkuk, pensil, kain, batu, daun, lampu senter, 

karton). 

V - V - 

6 Guru meminta siswa menganalisis sifat-sifat cahaya.  V V - 

7 Guru meminta siswa membuat laporan sifat-sifat cahaya. V - V - 

8 Guru meminta siswa menyimpulkan hasil praktik yang telah 

dilakukan tentang sifat-sifat cahaya. 

V - V - 

9 Guru meminta siswa mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS). V - V - 

10 Guru memberi skor dari hasil belajar. V - V - 

Jumlah 8 2 10 0 
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Lampiran 7 

No Aspek yang Diamati 

Siklus I Siklus II 

Keterangan Keterangan 

Ya Tidak Ya Tidak 

1 Siswa memamahami topik pembelajaran sifat-

sifat cahaya. 
V - V - 

2 Siswa menyimak penjelasan langkah-langkah 

pembelajaran dalam melakukan praktik tentang 

sifat-sifat cahaya. 

V - V - 

3 Siswa merumuskan hipotesis praktik sifat-sifat 

cahaya. 
 V V - 

4 Siswa merencanakan praktik tentang sifat-sifat 

cahaya.  
V - V - 

5 Siswa melakukan praktik sifat-sifat cahaya 

dengan menggunakan media (gelas, papan, 

piring, senter, bototl, daun, buku, lilin, kaca 

spion, mangkuk, pensil, kain, batu, lampu senter, 

karton. 

V - V - 

6 Siswa menganalisis sifat-sifat cahaya. V - V - 

7 Siswa membuat laporan praktik sifat-sifat 

cahaya.. 
 V V - 

8 Siswa menyimpulkan hasil praktik yang telah 

dilakukan tentang sifat-sifat cahaya. 
 V V - 

9 Siswa mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS). V  V - 

10 Siswa memperoleh hasil belajar V  V - 

Jumlah 7 3 10 0 
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Lampiran 8 

LEMBAR KERJA KELOMPOK SISWA SIKLUS 1 

Nama Kelompok : 

No. Absen  : 

1. Berikan tanda centang sesuai dengan jawaban yang menurut kalian 

sesuai.... 

 

Nama Benda 

 

Tembus 

 

Agak Tembus 

 

Tidak Tembus 

 

Gelas Bening 

   

 

Kertas HVS 

   

 

Kardus 

   

 

Piring Bening 

   

 

Tisu 

   

 

Daun  

 

   

 

Triplek 

   

 

Botol Kaca 

   

 

2. Gambarlah percobaan cahaya dapat merambat lurus, sesuai dengan 

percobaan yang telah kalian lakukan.... 
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Lampiran 9 

LEMBAR EVALUASI SISWA SIKLUS 1 

 

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

paling benar ! 

1. Peristiwa berikut yang membuktikan cahaya merambat lurus yaitu . . . .  

a. Terbentuknya pelangi pada saat hujan 

b.  Memantulnya cahaya pada cermin 

c.  Cahaya menembus benda bening 

d.  Rambatan cahaya matahari yang lurus ketika melewati genting kaca 

2. Berkas cahaya senter yang disorotkan kedepan arah rambatannya . . . . 

c. Belok ke kanan   c. Segala arah 

d. Lurus kedepan   d. Belok kekiri 

3. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka sebagian cahaya akan 

diteruskan ke dalam benda yang dikenainya dan sebagian lagi akan 

dipantulkan kembali. Peristiwa tersebut sesuai sifat cahaya . . . .  

a. Merambat lurus   c. Dibiaskan 

b. Diuraikan    d. Dipantulkan  

4. Ketika berenang, kaki terlihat lebih pendek. Ini menunjukkan bahwa 

cahaya . . . . 

a. Dapat dipantulkan 

b. Dapat dibiaskan 

c. Menembus benda bening 

d. Merambat lurus 

5. Cermin yang memiliki bagian pemantul cahaya yang datar adalah . . . . 

a.  Cermin cembung   c. Cermin datar 

b.  Cermin cekung   d. Cermin lengkung 
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6. Cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda, misalnya air ke 

udara maka cahaya tersebut mengalami . . . . 

a. Pembiasan    c. Pelurusan 

b. Pemantulan    d. Penguraian 

7.  Peristiwa di bawah ini yang bukan menunjukkan adanya pembiasaan 

adalah . . . .  

a. Pensil yang dimasukkan kedalam gelas yang terisi air akan tampak 

patah 

b. Dasar kolam renang terlihat lebih dangkal dari kedalaman 

sesungguhnya 

c. Adanya pelangi setelah hujan turun 

d. Jalan beraspal pada siang hari yang panas kelihatan berair 

(fatamorgana).  

8. Berikut ini yang merupakan sumber cahaya terbesar adalah . . . . 

a. Lampu    c. Matahari 

b. Lilin    d. Bintang 

9. Pelangi terjadi karena peristiwa penguraian cahaya. Hal ini, merupakan 

sifat cahaya karena terjadinya . . . .  

a. Pembiasan    c. Pembelokan 

b. Pemantulan   d. Penguraian 

10. Pemantulan cahaya oleh permukaan benda yang rata adalah . . . .  

a. Pemantulan baur   c. Pemantulan alur 

b. Pemantulan teratur  d. Pemantulan arus 

11. Berikut ini peristiwa penguraian cahaya adalah terjadinya . . . .  

a. Gerhana    c. Pelangi 

b. Fatamorgana   d. Siang dan malam 

12. Kelompok benda yang dapat ditembus oleh cahaya adalah . . . .  

a. Tripleks dan kertas karton 
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b. Uang logam dan kertas 

c. Penggaris mika dan balok kayu 

d. Gelas bening dan air jernih 

13. Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cembung adalah . . . .  

a. Semu, lebih kecil dan tegak 

b. Semu, lebih besar dan tegak 

c. Semu, sama dengan bendanya dan tegak 

d. Semu, maya dan tegak 

14. Perpaduan warna-warna yang membentuk cahaya putih disebut  . . . . 

a. Spektrum    c. Dispersi    

b. Pelangi    d. Pembiasan 

15. Gambar dibawah ini membuktikan salah satu sifat cahaya, yaitu . . . .  

a. cahaya dapat dipantulkan 

b. cahaya dapat dibiaskan 

c. cahaya dapat merambat lurus 

d. cahaya dapat menembus benda bening 

16. Benda gelap yang masih mudah di tembus cahaya adalah . . . . 

a. Selembar kertas 

b. Selembar kardus 

c. Selembar papan 

d. Selembar tikar karet 

17.  Setelah hujan pada siang hari, biasanya terjadi fenomena cahaya yang 

berwarna disebut  . . . . 

a. Gerhana matahari 

b. Pelangi 

c. Mendung 

d. Fatamorgana. 

18. Pada malam hari manusia membutuhkan alat penerangan didalam 

rumah  menggunakan . . . . 

a. Matahari  
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b. Bulan  

c. Bintang  

d. Lampu  

19. Benda dirumah yang dapat menghasilkan cahaya adalah . . . . 

a. Kulkas 

b. Kipas angin 

c. Televisi 

d. Almari  

20.  Pusat tata surya ysng menghasilkan cahaya yang sangat terang adalah . 

. . . 

a. Bulan  

b. Bolam lampu 

c. Matahari 

d. Planet mars 

Kunci jawaban : 

1. B  6. D  11. B  16. A 

2. B  7. D  12. D  17. B 

3. B  8. C  13. A  18. D 

4. B  9. A  14. B  19. C 

5. B  10. C  15. B  20.  C 
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Lampiran 10 

DOKUMENTASI SIKLUS 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengenalan Alat Peraga 

Siswa mempresentasikan Hasil diskusi 

kelompok 

Proses percobaan 
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Lampiran 11 

SOAL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SIKLUS II 

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

1.  Microskop dapat digunakan apabila pada tempat dalam keadaan . . . .  

a. Terang 

b. Redup  

c. Gelap  

d. Minim cahaya 

2. Berkas cahaya senter yang disorotkan kearah kaca pembesar maka sorotan 

senter akan menjadi . . . . 

a. Belok  kesegala  arah  c. Semakin kecil  

b. Membesar    d. Belok kekiri 

3. Ketika berenang, kaki terlihat lebih pendek. Ini menunjukkan bahwa 

cahaya . . . . 

a. Dapat dipantulkan 

b. Dapat dibiaskan 

c. Menembus benda bening 

d. Merambat lurus 

4. Cermin yang memiliki bagian pemantul cahaya yang cekung adalah . . . . 

a. Cermin cembung   c. Cermin datar 

b. Cermin cekung   d. Cermin lengkung 

5. Alat yang digunakan nelayan kalau ingin melihat keadaan ombak yang 

sangat jauh adalah . . . .  

a. Microskop   c.kaca pembesar  

b. Teropong              d. Bioskop  

6. Perpaduan warna-warna yang membentuk cahaya putih disebut  . . . . 

a. Spektrum    c. Dispersi    

b. Pelangi    d. Pembiasan 
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7. Gambar dibawah ini membuktikan salah satu sifat cahaya, yaitu . . . .  

a. cahaya dapat dipantulkan 

b. cahaya dapat dibiaskan 

c. cahaya dapat merambat lurus 

d. cahaya dapat menembus benda bening 

 

8. Pada saat cahaya mengenai permukaan benda yang sangat kasar atau tidak 

rata, maka jenis pemantulan yang terjadi adalah . . . .  

a. Teratur     c. baur 

b. normal    d. sejajar 

9. Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar adalah  . . . . 

a. Semu, tegak, dan sama besar 

b. Semu, tegak dan diperkecil 

c. Semu, tegak dan diperbesar 

d. Nyata, tegak dan diperkecil 

10. Jika mengenai cermin, cahaya akan . . . .  

a. Dipantulkan    c. diteruskan 

b. Dibiaskan     d. diuraikan 

11. Fungsi dari microskop adalah . . . . 

a. Melihat benda yang sangat kecil kasap mata 

b. Melihat benda besar 

c. Melihat benda jauh 

d. Meliha berwarna 

12. Diantara  jenis benda berikut yang biasa digunakan untuk bercermin 

yaitu… 

a. Cermin datar 

b. Cermin cembung 

c. Cermin cekung 

d. Lensa cembung 
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13. Orang yang memiliki gangguan mata biasanya menggunakan alat bantu . . 

. .  

a. Kaca mata 

b. Kaca pembesar 

c. Microskop  

d. Tongkat kayu 

 

14. Spektrum warna terbentuk oleh warna-warna cahaya yang membentuk . . . 

.  

a. Cahaya gelap 

b. Cahaya putih 

c. Cahaya abu-abu 

d. Cahaya merah  

15. Semua benda yang dapat memancarkan cahaya disebut . . . . 

a. Sumber bunyi 

b. Sumber panas 

c. Sumber cahaya 

d. Sumber tenaga 

16. Yang bukan termasuk alat optik adalah . . . . 

a. Microskop  

b. Kaca pembesar  

c. Kacamata 

d. Kaca sepion 

17. Saat bermain air sabun akan ada banyak gelembung apabila terkena 

cahaya maka akan berwana . . . . 

a. Pelangi 

b. Biru 

c. Gelap 

d. Abu-abu 

18.  Alat yang biasanya digunakan untuk melihat benda-benda jauh di darat 

adalah . . . . 
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a. Teleskop  

b. Microskop  

c. Periskop  

d. Kaca pembesar 

 

19. Alat bantu untk melihat dalam kapal selam adalah 

a. Teleskop 

b. Periskop  

c. Microskop  

d. Teropong  

20. Alat yang digunakan untuk melihat benda-benda diluar angkasa adalah . .. 

a. Teropong bintang 

b. Periskop  

c. Teleskop  

d. Microskop   

21. Cahaya matahari yang mengenai kaca jendela rumah merambat dengan 

lintasan .... 

a. Lurus  c. Bergelombang 

b. Melengkung  d. Tertentu, bergantung pada bendanya 

22. Berikut ini benda yang dapat ditembus oleh cahaya adalah .... 

a. Kayu, triplek, dan kerdus 

b. Kertas, buku tipis, dan kaca 

c. Kaca, plastik bening, mika  

d. Kain, baju dan plastik bening 

23. Peristiwa yang merupakan bukti bahwa cahaya merambar lurus adalah .... 

a. Memantulkan cahaya pada cermin 

b. Menembus benda bening 

c. Cahaya matahari yang merambat melewati kaca jendela 

d. Terbentuknya pelagi pada saat hujan 

24. Jenis cermin yang digunakan untuk merias diri adalah .... 
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a. Cermin cekung  c. Cermin lengkung 

b. Cermin cembung  d. Cermin datar 

25. Pemantulan tertatur terjadi pada permukaan .... 

a. Rata  c.  Bergelombang  

b. Kasar  d. Keras  

Kunci jawaban : 

1. A  6. A  11. A  16. A  21. A  

2. C  7. A  12. A  17. D  22. C  

3. B  8.  C  13. A  18. A  23. C  

4. B  9.  A  14. B  19. B  24. D  

5. B  10.A  15. C  20. A  25. A  
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Lampiran 12 

Uji Validitas Butir Soal Siklus II 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

soal1 13.83 41.188 .557 .893 

soal2 13.71 41.955 .453 .895 

soal3 13.67 41.362 .566 .893 

soal4 13.67 42.058 .450 .895 

soal5 13.75 41.674 .488 .894 

soal6 13.79 41.737 .472 .895 

soal7 13.79 41.476 .513 .894 

soal8 13.79 41.650 .486 .894 

soal9 13.75 41.413 .530 .893 

soal10 13.71 40.824 .638 .891 

soal11 13.88 41.679 .481 .895 

soal12 13.71 41.433 .538 .893 

soal13 13.71 42.216 .411 .896 

soal14 13.67 42.928 .308 .898 

soal15 13.67 41.971 .465 .895 

soal16 13.83 41.101 .571 .893 

soal17 13.88 41.766 .468 .895 

soal18 13.67 40.754 .669 .891 

soal19 13.88 43.071 .265 .899 

soal20 13.88 40.549 .662 .890 

soal21 13.67 41.971 .465 .895 

soal22 13.71 43.955 .138 .902 

soal23 13.88 41.418 .523 .894 

soal24 13.67 42.319 .407 .896 

soal25 13.88 41.071 .578 .892 

Dari hasil uji validitas diatas, ada tiga soal yang tidak valid yaitu soal nomor 14, 

19, dan 22 karena Corrected Item-Total Correlation di bawah 0,388. 
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Lampiran 13 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP) 

SIKLUS II 

Sekolah  : SDN Bringin 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas / Semester :  V / II 

Alokasi Waktu : 4 X 35 menit( 2 X Pertemuan) 

I. Standar Kompetensi 

6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu 

karya atau model. 

II. Kompetensi Dasar 

6.1 Mendiskripsikan sifat-sifat cahaya.  

6.2 Membuat suatu karya atau model, alat dari bahan sederhana untuk 

menerapkan sifat-sifat cahaya. 

III. Indikator 

1. Mengidentifikasi peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan 

sehari-hari 

2. Mengidentifikasi peristiwa penguraian cahaya 

3. Menyebutkan alat-alat optik 

4. Menjelaskan fungsi alat optik dalam kehidupan sehari-hari 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat mengidentifikasi peristiwa pembiasan cahaya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2. Siswa dapat mengidentifikasi peristiwa penguraian cahaya dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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3. Siswa dapat menyebutkan alat-alat optik yang ada disekitar mereka 

dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Siswa dapat menjelaskan fungsi alat optik dalam kehidupan sehari-

hari. 

V. Materi Pokok :  

1. Cahaya dan sifat-sifatnya (Terlampir) 

2. Sifat Cahaya Dapat Diuraikan(Terlampir) 

3. Alat Optik (Terlampir) 

 

VI. Metode pembelajaran : Metode Penemuan Terbimbing 

VII. Langkah – Langkah Pembelajaran 

A. Kegiatan awal(±10 menit) 

Apersepsi  

 Guru mempersiapkan materi ajar dan media 

 Guru bertanya kepada siswa “benda apa yang biasanya 

dipakai orang tua atau orang yang mengalami gannguan 

pengelihatan? Mengapa?” 

 Guru bertanya “mengapa alat itu digunakan?”. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

B. Kegiatan inti 

 Guru bertanya kepada siswa “ ada berapa jenis kacamata? 

Apakah fungsi dari jenis kacamata itu?”(eksplorasi) 

 Guru menunjukan kepada siswa beberapa contoh alat optik, 

siswa diminta menyebutkan nama dan kegunaannya yang 

sudah mereka ketahui.(eksplorasi) 

 Guru membagi siswa dalam kelompok untuk 

mengidentifikasi alat untuk menerapkan sifat-sifat 

cahaya.(eksplorasi) 

 Guru memberikan lembar kerja dan alat percobaan kepada 

masing-masing kelompok.(eksplorasi) 
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 Siswa dalam kelompok melakukan percobaan sesuai 

dengan tugas pada lembar kerja masing-maisng 

kelompok.(elaborasi) 

 Guru memfasilitasi siswa dalam pelaksanaan 

percobaan.(elaborasi) 

 Siswa dalam masing-masing kelompok menyampaikan 

hasil percobaannya.(elaborasi) 

 Guru memfasilitasi siswa dalam menyampaikan hasil 

percobaannya.(elaborasi) 

 Guru memberikan konfirmasi atas hasil yang disampaikan 

pada masing-masing kelompok.(konfirmasi) 

C. Kegiatan penutup 

 Guru membagikan lembar evaluasi kepada siswa. 

 Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa. 

VIII. Alat dan Sumber belajar 

A. Alat peraga 

a. Karton tebal  g. Botol bening   l. Rumput  

b. Gunting  h. cermin datar  m. Daun  

c. Lampu senter  i. sendok makan plastik 

d. Gelas bening  j. Pensil 

e. Batu   k. Lidi  

 

B. Sumber belajar 

1. Azmiyawati Choiril, Higati Hadi Omegawati, Rohana 

Kusumawati. 2008. Buku IPA Kelas V Halaman 109-117. Jakarta : 

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Harmin, Sri. 2008. Buku Lebih Akrab dengan  IPA 5 untuk kelas V 

SD/MI. Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 
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IX. Penilaian  

Teknik penilaian  : Tertulis 

Bentuk Instrumen : Pilihan ganda 

 

Pedoman penilian  

Nilai = Jumlah Benar X 100 

  20 
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Lampiran  

Materi  
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Lampiran 14 

LEMBAR OBSERVASI PERILAKU GURU SIKLUS II 

No Aspek yang Diamati 

Pertemuan I Pertemuan II  

Keterangan Keterangan 

Ya Tidak Ya Tidak 

1 Guru membuka pelajaran dengan 

salam dan doa bersama. 
V - V - 

2 Guru melakukan absensi siswa. V - V - 

3 Guru melakukan apersepsi dan 

motivasi. 
- V V - 

4 Guru memeriksa kesiapan belajar 

siswa dan menyiapkan alat 

peraga. 

V - V - 

5 Guru menginformasikan tujuan 

pembelajaran. 
- V V - 

6 Guru mengingatkan materi 

sebelumnya dan mengaitkan 

dengan materi yang akan 

diajarkan. 

V - V - 

7 Guru membagi siswa dalam 5 

kelompok. 
- V V - 

8 Guru memfasilitasi siswa untuk 

melakukan percobaan 
- V V - 

9 Guru memfasilitasi siswa dengan 

alat peraga. 
V - V - 

10 Guru memberi penjelasan 

mengenai  

langkah-langkah percobaan. 

- V V - 

11 Guru memfasilitasi siswa untuk 

menentukan langkah-langkah 

percobaan. 

V - V - 

12 Guru memfasilitasi siswa untuk 

menarik kesimpulan dari 

percobaan. 

V - V - 

13 Guru memfasilitasi siswa untuk V - V - 
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mengevaluasi hasil kerjanya. 

14 Guru membimbing siswa untuk 

melakukan kegiatan 

pembelajaran. 

- V - V 

15 Guru memfasilitasi siswa dalam 

presentasi kelompok.  
V - V - 

16 Guru memberi kesempatan siswa 

yang belum mengerti untuk 

bertanya. 

V - V - 

17 Guru bersama siswa 

menyimpulkan pembelajaran. 
V - V - 

18 Melakukan tindak lanjut (PR, 

evaluasi) 
V - V - 

19 Melakukan refleksi, dan 

memberikan pesan moral. 
V - V - 

20 Menyampaikan salam penutup. V - V  

Jumlah 14 6 19 1 

Persentase 70% 95% 
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Lampiran  15 

LEMBAR OBSERVASI RESPON SISWA SIKLUS II 

 

No Aspek yang Diamati 

Pertemuan  

I 

Pertemuan 

 II 

Keterangan Keterangan 

Ya Tidak Ya Tidak 

1 Siswa memberi salam dan berdoa 

bersama. 
V - V - 

2 Siswa mempersiapkan buku dan alat 

tulisnya. 
V - V - 

3 Siswa memperhatikan guru saat 

menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

langkah-langkah pembelajaran. 

- V V - 

4 Siswa bersedia bekerjasama dalam 

kelompoknya.  
- V V - 

5 Siswa mampu menjalin kerjasama di 

dalam kelompok. 
V - V - 

6 Siswa mampu melakukan percobaan 

dengan benar. 
V - V - 

7 Siswa mampu mengumpulkan informasi-

informasi dan membuat hipotesa.. 
V - V - 

8 Siswa mampu menguji hipotesa. V - V - 

9 Siswa mampu membuat laporan terhadap 

hasil kerja kelompok lain. 
V - V - 

10 Siswa berani memberi komentar 

terhadap kelompok lain. 
V - V - 

11 Siswa aktif dalam setiap pembelajaran - V V - 

12 Siswa mampu membuat kesimpulan. - V V - 

13 Siswa percaya diri mengerjakan soal 

evaluasi yang diberikan guru. 
- V V - 

 Jumlah 8 5 13 0 

 Persentase 66,7% 100% 
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Lampiran 16 

LEMBAR KERJA KELOMPOK SISWA SIKLUS II 

Nama Kelompok : 

No. Absen   : 

1. Sebutkan kegunaan alat-alat dibawah ini sesuai kegunaannya. . . . 

No.  Nama Alat Kegunaan 

1. Teleskop   

2. Mikroskop   

3. Kaca Pembesar  

4. Tropong  
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Lampiran 17 

LEMBAR EVALUASI SIKLUS II 

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

1.  Microskop dapat digunakan apabila pada tempat dalam keadaan . . . .  

a. Terang 

b. Redup  

c. Gelap  

d. Minim cahaya 

2.  Berkas cahaya senter yang disorotkan kearah kaca pembesar maka sorotan 

senter akan menjadi . . . . 

a. Belok  kesegala  arah  c. Semakin kecil  

b. Membesar    d. Belok kekiri 

3.  Ketika berenang, kaki terlihat lebih pendek. Ini menunjukkan bahwa cahaya . . 

. . 

a. Dapat dipantulkan 

b. Dapat dibiaskan 

c. Menembus benda bening 

d. Merambat lurus 

4. Cermin yang memiliki bagian pemantul cahaya yang cekung adalah . . . . 

a. Cermin cembung   c. Cermin datar 

b. Cermin cekung   d. Cermin lengkung 

5. Alat yang digunakan nelayan kalau ingin melihat keadaan ombak yang sangat 

jauh adalah . . . .  

a. Microskop    c.kaca pembesar  

b. Teropong              d. Bioskop  

6. Perpaduan warna-warna yang membentuk cahaya putih disebut  . . . . 

a. Spektrum    c. Dispersi    

b. Pelangi    d. Pembiasan 
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7. Gambar dibawah ini membuktikan salah satu sifat cahaya, yaitu . . . .  

a. cahaya dapat dipantulkan 

b. cahaya dapat dibiaskan 

c. cahaya dapat merambat lurus 

d. cahaya dapat menembus benda       bening 

 

8. Pada saat cahaya mengenai permukaan benda yang sangat kasar atau tidak rata, 

maka jenis pemantulan yang terjadi adalah . . . .  

a. Teratur     c. baur 

b. normal    d. sejajar 

9. Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar adalah  . . . . 

a. Semu, tegak, dan sama besar 

b. Semu, tegak dan diperkecil 

c. Semu, tegak dan diperbesar 

d. Nyata, tegak dan diperkecil 

10. Jika mengenai cermin, cahaya akan . . . .  

a. Dipantulkan    c. diteruskan 

b. Dibiaskan     d. diuraikan 

11. Fungsi dari microskop adalah . . . . 

a. Melihat benda yang sangat kecil kasap mata 

b. Melihat benda besar 

c. Melihat benda jauh 

d. Meliha berwarna 

12. Diantara  jenis benda berikut yang biasa digunakan untuk bercermin yaitu… 

a. Cermin datar 

b. Cermin cembung 

c. Cermin cekung 

d. Lensa cembung 

 

 

13. Orang yang memiliki gangguan mata biasanya menggunakan alat bantu . . . .  
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a. Kaca mata 

b. Kaca pembesar 

c. Microskop  

d. Tongkat kayu 

14. Spektrum warna terbentuk oleh warna-warna cahaya yang membentuk . . . .  

a. Cahaya gelap 

b. Cahaya putih 

c. Cahaya abu-abu 

d. Cahaya merah  

15. Semua benda yang dapat memancarkan cahaya disebut . . . . 

a. Sumber bunyi 

b. Sumber panas 

c. Sumber cahaya 

d. Sumber tenaga 

16. Yang bukan termasuk alat optik adalah . . . . 

a. Microskop  

b. Kaca pembesar  

c. Kacamata 

d. Kaca sepion 

17. Saat bermain air sabun akan ada banyak gelembung apabila terkena cahaya 

maka akan berwana . . . . 

a. Pelangi 

b. Biru 

c. Gelap 

d. Abu-abu 

18.  Alat yang biasanya digunakan untuk melihat benda-benda jauh di darat 

adalah . . . . 

a. Teleskop  

b. Microskop  

c. Periskop  

d. Kaca pembesar 
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19. Alat bantu untk melihat dalam kapal selam adalah. . . . 

a. Teleskop 

b. Periskop  

c. Microskop  

d. Teropong  

20. Alat yang digunakan untuk melihat benda-benda diluar angkasa adalah . . . . 

a. Teropong bintang 

b. Periskop  

c. Teleskop  

d. Microskop   

 

 KUNCI JAWABAN : 

1. A  6. A  11. A  16. A 

2. C  7. A  12. A  17. D 

3. B  8.  C  13. A  18. A  

4. B  9.  A  14. B  19. B  

5. B  10.A  15. C  20. A   
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Lampiran 18 

DOKUMENTASI SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pembukaan pembelajaran 

Penyampaian Materi Proses Percobaan 
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Lampiran 19 

HASIL BELAJAR SISWA PRA SIKLUS, SIKLUS I, SIKLUS II 

NO  NAMA SISWA PRASIKLUS SIKLUS 1 SIKLUS 2 

1. BS 80 95 100 

2. RS 60 70 85 

3. IBK 60   50 55 

4. NN 88 70 80 

5. NR 76 70 80 

6. BR 56 75 75 

7. WJ 44 60 95 

8. KA 48 80 90 

9. BKG 80 80 90 

10. AD 68 75 95 

11. RST 68 75 100 

12. DRK 72 85 90 

13. WW 48 85 95 

14. PRH 72 75 75 

15. DL 52 60 65 

16. AH 52 55 80 

17. GAS 60 70 80 

18. FP 60 55 100 

19. LAD 76 80 85 

20. PSU 56 70 90 

21. IL 80 90 75 

22. UP 48 60 85 

23. VK 72 80 70 

24. MH 44 55 95 

Jumlah 1.520 1.720 2030 

Nilai rata-rata kelas 63,33 71,66 84,58 

 Nilai KKM : 66 
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SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 

 


