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LAMPIRAN 1 

BERKAS SURAT UJI 

INSTRUMEN 
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LAMPIRAN 2 

BERKAS SURAT PENELITIAN 
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LAMPIRAN 3 

DATA HASIL UJI VALIDITAS DAN 

RELIABILITAS SIKLUS 1 
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Penyekoran Data Uji Instrumen Siklus 1 
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Data Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Siklus 1 
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Data Hasil Uji Validitas Instrumen Siklus 1 
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Tingkat Kesukaran Soal Siklus 1 
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LAMPIRAN 4 

DATA HASIL UJI VALIDITAS DAN 

RELIABILITAS SIKLUS 2 
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Penyekoran Data Uji Instrumen Siklus 2 
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Data Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Siklus 2 
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Data Hasil Uji Validitas Instrumen Siklus 2 
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Tingkat Kesukaran Soal Siklus 2 
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LAMPIRAN 5 

RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN SIKLUS 1 

 



104 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) Siklus 1 

 

 Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )  

 Kelas/Semester  : 5 / 2 

 Materi Pokok    : Cahaya dan Sifat-Sifatnya 

 Alokasi waktu    : 4 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi   

6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model. 

B. Kompetensi Dasar 

6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. 

C. Indikator 

1. Mendemonstrasikan sifat cahaya yang mengenai berbagai benda (bening, 

berwarna, dan gelap). 

2. Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya yang mengenai cermin datar dan 

cermin lengkung (cembung atau cekung). 

3. Menunjukkan contoh peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan 

sehari-hari melalui percobaan. 

4. Menunjukkan bukti bahwa cahaya putih terdiri dari berbagai warna. 

5. Memberikan contoh peristiwa penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-

hari. 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Melalui pengamatan, siswa mampu menidentifikasi sifat-sifat cahaya 

dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi:  

- Cahaya merembat lurus  

- Cahaya dapat dibiaskan 

- Memberikan contoh sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari  

2. Setelah melakukan percobaan dan diskusi kelompok, siswa dapat 

Menjelaskan sifat cahaya merambat lurus. 
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3. Setelah melakukan percobaan dan diskusi kelompok, siswa dapat 

Menjelaskan peristiwa pembiasan cahaya  

4. Setelah melakukan percobaan dan diskusi kelompok, siswa dapat 

membuat kesimpulan hasil percobaan yang telah dilakukan dengan 

bahasanya sendiri.  

5. Setelah melakukan percobaan dan diskusi kelompok, siswa dapat 

Menerapkan konsep sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari 

E. Materi  

Sifat Cahaya (Terlampir) 

- Cahaya merambat lurus  

- Cahaya menembus benda bening  

- Cahaya dapat dipantulkan 

- Cahaya dapat dibiaskan  

- Cahaya putih terdiri dari berbagai warna 

Antara cahaya dan penglihatan saling berhubungan 

- Benda dapat dilihat karena benda memantulkan cahaya  

- Alat-alat optik membantu penglihatan  

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode : 

- Ceramah Bervariasi 

- Tanya jawab 

- Diskusi 

- Penugasan 

Model: 

- Discovery Learning  
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G. Rincian Kegiatan Pembelajaran  

Pertemuan ke-1 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

1. Kegiatan 

Awal  

 

Pendahuluan: 

1. Guru mengucapkan salam dan mengajak siswa berdoa.  

2. Guru mengabsen siswa.  

3. Guru mengkondisikan kelas agar siswa siap mengikuti 

pelajaran.  

4. Guru melakukan Apersepsi dengan bertanya  

 “Bagaimanakah keadaan di siang hari?” 

 “Bagaimanakah keadaan malam hari?” 

 “Apakah yang menyebabkan keadaan di siang hari 

dan malam hari berbeda?” “guru mengiring jawaban 

siswa supaya menjawab sinar matahari” 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

6. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 

10 menit 

2. Kegiatan 

Inti  

Eksplorasi :  

1. Stimulus (Pemberian Rangsangan)  

Guru mengarahkan siswa ke materi pembelajaran 

dengan bertanya kepada siswa: 

  “Anak-anak apa yang dipancarkan oleh matahari 

sehingga siang hari menjadi tidak gelap?” 

 Kemudian “Siswa Menjawab Cahaya” 

2. Problem Statement (Mengidentifikasi Masalah)  

 Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok  

 Guru memberikan rumusan masalah kepada masing 

masing kelompok sesuai dengan pembagian 

kelompok:  

- Apakah yang akan terjadi abila cahaya dilihat dari 

(50 menit) 
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2 lubang yang sejaar? 

- Apakah yang akan terjadi apabila cahaya 

disorotkan kebenda bening?  

- Apakah yang akan terjadi apabila cahaya 

disorotkan ke benda berwarna? 

- Apakah yang akan terjadi apabila cahaya 

disorotkan kebenda gelap?  

- Bagaimanakah sifat cahaya yang mengenai 

cermin datar?  

- Bagaimanakah sifat cahaya yang mengenai 

cermin cembung?  

- Bagaimanakah sifat cahaya yang mengenai 

cermin cekung?  

- Apa yang akan terlihat apabila pensil dimasukan 

kedalam gelas yang berisi air putih? Bagaimana 

hal itu bisa terjadi?  

 Masing-masing kelompok merumuskan hipotesis 

dari penelitian yanga akan dilakukan  

3. Data Collection(Pengumulam Data)  

 Masing-masing kelompok mengamati keadaan 

disekitar lingkungan sekolah yang berhubungan 

dengan sifat-sifat cahaya  

 Masing-masing kelompok mencatat hasil dari 

pengamatan untuk membuktikan benar atau tidaknya 

hipotesis yang dibuat  

 Guru membagikan materi, alat dan bahan untuk 

mendemonstrasikan sifat cahaya yang mengenai 

benda bening, berwarna, dan gelap sesuai dengan 

pembagian kelompok  

 Guru membagikan materi, alat , dan bahan untuk 
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mendeskripsikan sifat-sifat cahaya yang mengenai 

cermin datar dan cermin lengkung sesuai dengan 

pembagian kelompok.  

Elaborasi: 

4. Data Processing (Pengolahan Data)  

 Guru memberikan petunjuk kepada masingmasing 

kelompok untuk mendiskusikan hasil data yang 

mereka peroleh  

 Masing-masing kelompok mendiskusikan data dari 

hasil pengamatan yang telah dilakukan.  

 Masing-masing kelompok menafsirkan hasil dari 

data yang telah diicatat  

5. Verifikasi Data  

 Guru meminta masing-masing kelompok untuk 

mulai mempraktekan langkah-langkah data yang 

telah didiskusikan berdasarkan pembagian materi. 

 Masing-masing kelompok mempraktekkan langkah-

langkah mendemonstrasikan sifat cahaya yang 

merambat lurus, mengenai benda bening, berwarna, 

dan benda gelap 

 Masing-masing kelompok mempraktekkan langkah-

langkah mendeskripsikan sifat-sifat cahaya yang 

mengenai cermin datar, cermin lengkung  

 Masing-masing kelompok menganalisis data yang 

diperoleh dengan cara mempraktekkan hasil 

pengamatan dalam kelompoknya  

 Masing-masing kelompok membuktikan hipotesis 

penelitian yang telah ditetapkan.  

6. Generalisasi 

 Masing-masing kelompok dibimbing oleh guru 
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untuk membuat kesimpulan dari data yang sudah 

dianalisis.  

 Masing-masing kelompok membuat kesimpulan dati 

data yang dianalisis.  

 Masing-masing kelompok menghubungkan  

kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dengan 

kajian teori yang sudah ada. 

Konfirmasi : 

7. Guru bertanya pada siswa mengenai materi sifat-sifat 

cahaya yang belum diketahui. 

8. Guru dan siswa melakukan tanya jawab meluruskan 

kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan 

penyimpulan  mengenai materi sifat cahaya. 

3. Kegiatan 

Akhir 

 

 

Penutup: 

1. Guru meminta siswa dirumah mempelajari dan 

menyiapkan  materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya.  

2. Guru mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri 

pelajaran 

 

(10menit) 

Pertemuan ke-2 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

1. Kegiatan 

Awal  

 

Pendahuluan: 

1. Guru mengucapkan salam dan mengajak siswa berdoa.  

2. Guru mengabsen siswa.  

3. Guru mengkondisikan kelas agar siswa siap mengikuti 

pelajaran.  

4. Guru melakukan apersepsi mengajak siswa 

menyanyikan lagu pelangi.  

(10 menit) 
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5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

6. Guru menyamaikan langkah-langkah pembelajaran 

2. Kegiatan 

Inti  

Eksplorasi :  

1. Stimulus (Pemberian Rangsangan) Guru mengarahkan 

siswa supaya fokus masuk ke materi pembelajaran 

dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa: 

 “Siapa yang pernah melihat pelangi?”  

 Apa saja warna yang terdapat pada pelangi ?  

2. Problem Statement (Mengidentifikasi Masalah)  

 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok  

 Guru memberikan rumusan masalah:  

- Bagaimana proses terjadinya macam warna?  

- Bagaimana proses terjadinya pelangi?  

 Masing-masing kelompok merumuskan hipotesis 

penelitian yang akan dilakukan berdasarkan rumusan 

masalah.  

3. Data Collection(Pengumulam Data)  

 Masing-masing kelompok mengumpulkan data yang 

relevan mengenai cahaya putih dapat diuraikan 

menjadi beragam warna dan proses terjadinya 

pelangi.  

 Masing-masing kelompok mencatat data hasil 

pemikiran dan pengamatan mereka terhadap 

penelitian yang akkan dilaksanakan, untuk 

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang 

dibuat  

 Guru membagikan materi, alat, dan bahan untuk 

melaksanakan penelitian untuk menunjukan bukti 

bahwa cahaya putih terdiri dari berbagai warna 

sesuai dengan pembagian kelompok  

(50 menit) 
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Elaborasi: 

4. Data Processing (Pengolahan Data)  

 Guru memberikan petunjuk kepada masing-masing 

kelompok untuk mendiskusikan hasil data yang 

mereka peroleh  

 Masing-masing kelompok mendiskusikan hasil dari 

data yang dicatat  

 Masing-masing kelompok menafsirkan hasil dari 

data yang tela diicatat  

5. Verifikasi Data 

 Masing-masing kelompok mempraktekkan langkah-

langkah penelitian menunjukan bukti bahwa cahaya 

putih terdiri dari berbagai warna yang diberikan oleh 

guru  

 Masing-masing kelompok menganalisis data yang 

diperolah dengan cara mempraktekkan hasil 

pengamatan dalam kelompoknya  

 Masing-masing kelompok membuktikan hipotesis 

penelitian yang telah ditetapkan  

6. Generalisasi  

 Masing-masing kelompok dibimbing oleh guru 

untuk membuat kesimpulan dari data yang sudah 

dianalisis  

 Masing-masing kelompok membuat kesimpulan dari 

data yang dianalisis  

 Masing-masing kelompok menghubungkan 

kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dengan 

kajian teori yang sudah ada 

Konfirmasi : 

1. Guru bertanya pada siswa tentang sifat cahaya yang 
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belum diketahui. 

2. Guru dan siswa melakukan tanya jawab meluruskan 

kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan 

penyimpulan  mengenai materi sifat cahaya. 

3. Kegiatan 

akhir 

 

Penutup: 

1. Guru memberikan siswa soal evaluasi tes akhir siklus I. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi tes akhir siklus I. 

3. Guru meminta siswa dirumah mempelajari dan 

menyiapkan  materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya. 

4. Guru dan siswa mengakhiri pembelajaran dengan Doa 

penutup 

(10 menit) 

 

H. Alat, Media Dan Sumber Belajar  

 Alat dan Media  

- Lilin  

- Kardus Bekas  

- Korek api  

- Gelas bening  

- Plastik Bening 

- Pensil  

- Senter 

- Cermin Datar 

- Sendok 

- Kaca Spion 

- Isolasi 
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Lampiran Materi Ajar Siklus 1 
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Soal Tes Akhir siklus 1 

 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberi tanda 

silang (X) pada huruf a,b,c,d ! 

 

1. Benda yang dapat memancarkan cahaya disebut .... 

a. benda bening  c. sumber cahaya 

b. cermin   d. spektrum cahaya 

 

2. Arah rambatan cahaya adalah .... 

a. lurus   c. menyebar 

b. melengkung  d. tidak beraturan 

 

3. Jika cahaya mengenai kaca maka cahaya akan .... 

a. dipantulkan teratur   c. dipantulkan ke segala arah 

b. dibiaskan menyebar  d. dibiaskan mengumpul 

 

4. Cahaya yang terdiri dari beberapa macam warna cahaya disebut .... 

a. cahaya tunggal   c. cahaya polikromatik 

b. cahaya monokromatik  d. cahaya bias 

 

5. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi berbagai warna cahaya. Peristiwa 

ini disebut .... 

a. pemantulan cahaya   c. perambatan cahaya 

b. pembiasan cahaya   d. penguraian cahaya 

 

6. Benda berikut yang menerapkan sifat cahaya dapat dibiaskan adalah .... 

a. cermin   c. prisma kaca 

b. lensa   d. kaca jendela 

 

7. Berkas cahaya dari pemantulan yang dihasilkan teratur dan sejajar disebut 
pemantulan .... 

a. difus   c. teratur 

b. baur   d. biasa 

 

8. Pemantulan baur terjadi karena sinar mengenai permukaan benda .... 

a. halus  c. gelap 

b. kasar  d. bening 

 

9. Bayangan yang dihasilkan sama dengan bendanya. Pemantulan terjadi 

pada cermin .... 

Nama   :_______________________________ 

No. Absen :_______________________________ 

Kelas  :_____________ 



124 
 

a. cembung   c. datar 

b. cekung  d. ganda 

 

10. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung adalah .... 

a. semu, tegak, diperkecil  c. nyata, tegak, diperbesar 

b. semu, terbalik, diperkecil  d. nyata, terbalik, diperbesar 

 

11. Pembiasan mempunyai arti .... 

a. penyatuan   c. perambatan 

b. pemancaran  d. pembelokan 

 

12. Warna-warni di langit yang berasal dari titik-titik air hujan yang terkena 

sinar matahari disebut .... 

a. fatamorgana  c. hujan 

b. pelangi   d. petir 

 

13. Di antara jenis benda berikut yang biasa digunakan untuk bercermin yaitu 

.... 

a. cermin datar  c. cermin cekung 

b. cermin cembung  d. lensa cembung 

 

14. Apabila cahaya merambat dari udara ke air, cahaya tersebut akan 

dibiaskan dengan arah . . . . 

a. menjauhi garis normal  c. sejajar garis normal 

b. mendekati garis normal  d. berlawanan arah dengan garis normal 

 

15. Di bawah ini merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya,kecuali 

.... 

a. gelas bening  c. karton 

b. kaca jendela  d. plastik bening 

 

16. Gelas bening dapat ditembus oleh cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa 

cahaya memiliki sifat .... 

a. merambat lurus   c. dapat dipantulkan 

b. menembus benda bening  d. dapat dibiaskan 

 

17. Jarak bayangan dengan jarak benda yang berada di depan cermin datar 

adalah .... 

a. sama   c. lebih dekat 

b. berbeda   d. lebih jauh 

 

18. Cermin yang digunakan pada kaca spion mobil atau motor adalah .... 

a. cermin datar  c. cermin cembung 

b. cermin cekung  d. cermin rias 
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19. Dasar kolam yang airnya jernih terlihat lebih dangkal dari yang 

sebenarnya merupakan salah satu peristiwa .... 

a. pemantulan cahaya   c. perambatan cahaya 

b. pembiasan cahaya   d. pembentukan bayangan 

 

20. Warna-warna yang membentuk cahaya putih disebut .... 

a. pelangi    c. warna terang 

b. spektrum cahaya   d. warna gelap 

 

 

 

Kunci Jawaban 

1. C 

2. A 

3. A 

4. C 

5. D 

6. B 

7. C 

8. B 

9. C 

10. A 

11. D 

12. B 

13. A 

14. B 

15. C 

16. B 

17. A 

18. C 

19. B 

20. B 
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LAMPIRAN 6 

RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN SIKLUS 2 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) Siklus 2 

 

 Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )  

 Kelas/Semester  : 5 / 2 

 Materi Pokok   : Cahaya dan Sifat-Sifatnya 

 Alokasi waktu   : 4 x 35 menit 

 

I. Standar Kompetensi   

6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model. 

J. Kompetensi Dasar 

6.2 Membuat suatu karya/model, misalnya periskop atau lensa dari bahan 

sederhana dengan menerapkan sifat-sifat cahaya. 

K. Indikator 

1. Menentukan model yang akan dibuat dengan menerapkan sifat-sifat 

cahaya, misal periskop, atau lensa sederhana. 

2. Memilih dan menentukan berbagai alat/bahan yang sesuai. 

3. Menggunakan bahan/benda yang sesuai. 

4. Membuat karya/model yang sesuai dengan rancangan. 

5. Menguji cara kerja model yang dibuat. 

L. Tujuan Pembelajaran  

1. Dengan menerapkan sifat-sifat cahaya, siswa dapat membuat spektrum 

cahaya dengan benar 

2. Melalui percobaan sederhana, siswa dapat merancang model periskop 

dengan baik dan benar  

3. Melalui percobaan sederhana, siswa dapat merancang model kaleidoskop 

dengan benar  

4. Melalui percobaan, siswa dapat membuat lup sederhana dengan benar.  

5. Siswa dapat menentukan alat dan bahan yang sesuai untuk membuat suatu 

karya/model yang sesuai dengan prinsip sifat-sifat cahaya. 
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6. Setelah membuat karya/model, siswa dapat menguji cara kerja dari 

karya/model yang telah dibuat dengan tepat  

7. Siswa dapat melakukan modifikasi hasil rancangan untuk menghasilkan 

karyamodel yang terbaik 

M. Materi  

- Membuat suatu karya atau model, periskop, lup dari bahan 

sederhana.(Terlampir) 

N. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode : 

- Ceramah Bervariasi 

- Tanya jawab 

- Diskusi 

- Penugasan 

Model: 

- Discovery Learning  

O. Rincian Kegiatan Pembelajaran  

Pertemuan Ke-1 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

4. Kegiatan 

Awal  

 

Pendahuluan: 

1. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama 

siswa.  

2. Guru Mengabsen siswa. 

3. Guru mengkondisikan kelas supaya siswa siap 

mengikuti pelajaran. 

4. Melakukan Apersepsi dengan menghubungkan 

materi pembelajaran sebelumnya. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  

6. Guru menyamaikan langkah-langkah 

pembelajaran. 

 

(10 menit) 
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5. Kegiatan 

Inti  

 

Eksplorasi :  

1. Stimulus (Pemberian Rangsangan)  

 Guru mengarahkan siswa supaya fokus dalam 

pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan 

kepada siswa:  

- Apa yang akan terjadi jika warna-warna 

pada pelangi diputar kencang dengan 

menggunakan cakram warna siapa yang 

pernah melihat pelangi?  

- Apakah ada yang tahu apa itu kaca 

pembesar? 

- Lensa apa yang terdapat pada kaca 

pembesar?  

2. Problem Statement (mengidentifikasi masalah)  

 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, 2 

kelompok membuat cakram warna dan 

spektrum cahaya dan kelompok 2 membuat 

lup  

 Guru memberikan rumusan masalah kepada 

masing-masing kelompok:  

- Bagaimana cara membuktikan proses 

warna-warna pelangi dapat menyusun 

warna putih ?  

- Bagaimana sifat-sifat cahaya yang 

diterapkan oleh lup? Kemudian buatlah 

lup sederhana dengan menerapkan 

sifatsifat cahaya.  

 Masing-masing kelompok merumuskan 

hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan  

3. Data Collection (Pengumulam Data)  

 

(50 menit) 
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 Guru memberikan materi, alat dan bahan 

untuk membuat karya model kepada masing-

masing kelompok. 

 Masing-masing kelompok megidentifikasi 

materi, alat, dan bahan untuk membuat 

karyamodel dari kajian materi. 

4. Data Processing (Pengolahan Data)  

 Guru memberikan petunjuk kepada masing-

masing kelompok untuk membuat 

karya/model  

 Masing-masing kelompok bekerja sama dalam 

membuat karya/model  

5. Verifikasi Data  

 Guru meminta masing-masing kelompok 

untuk mulai bekerja mempraktekan langkah-

langkah praktikum yang telah didiskusikan. 

 Kelompok cakram warna mempraktekkan 

langkah-langkah membuat cakram warna 

sesuai dengan langkah-langkah yang telah 

ditetapkan  

 Kelompok lup mempraktekkan 

langkahlangkah membuat lup sesuai dengan 

langkah-langkah yang telah ditetapkan. 

 Masing-masing kelompok menganalisis data 

yang telah mereka peroleh dengan cara 

mempraktekkan hasil pengamatan yang telah 

mereka lakukan didalam kelompok.  

 Masing- masing kelompok membuktikan 

hipotesis yang telah ditetapkan.  

Elaborasi: 
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6. Generalisasi 

 Masing-masing kelompok dibimbing oleh 

guru untuk membuat kesimpulan dari data 

yang sudah dianalisis. 

 Masing-masing kelompok membuat 

kesimpulan dari data yang dianalisis. 

 Masing-masing kelompok menghubungkan 

kesimpulan yang diperoleh dari penelitian 

dengan kajian teori yang sudah ada. 

Konfirmasi:  

7. Guru bertanya pada siswa mengenai materi 

membuat suatu karya model berdasarkan sifat 

cahaya belum diketahui. 

8. Guru dan siswa melakukan tanya jawab 

meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan 

penguatan  dan penyimpulan  mengenai materi 

membuat suatu karya model berdasarkan sifat 

cahaya.  

6. Penutup  

 

1. Guru meminta siswa dirumah mempelajari materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

2. Guru mengajak semua siswa berdoa untuk 

mengakhiri pelajaran 

 

(10menit) 

Pertemuan Ke-2 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

1. Kegiatan 

Awal  

 

Pendahuluan: 

1. Guru mengucapkan salam dan mengajak siswa 

berdoa  

2. Guru Mengabsen siswa  

3. Melakukan Apersepsi 
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4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

5. Guru menyamaikan langkah-langkah pembelajaran 

2. Kegiatan 

Inti  

 

Eksplorasi :  

1. Stimulus (Pemberian Rangsangan)  

 Guru mengarahkan siswa fokus dalam 

pembelajaran dengan bertanya kepada siswa  

- Siapa yang pernah meliat kapal selam?  

- Siapa yang pernah melihat pemantulan 

bayangan berulang-ulang?  

2. Problem Statement (Mengidentifikasi Masalah) 

 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, 2 

kelompok membuat periskop dan 2 kelompok 

membuat kaleidoskop. 

  Guru memberikan rumusan masalah bagi 

masing-masing kelompok:  

- Bagaimana cara membuktikan proses sifat-

sifat cahaya yang diterapkan pada 

periskop? Buatla periskop sederhana 

dengan menerapkan sifat-sifat cahaya. 

- Bagaimana sifat-sifat cahaya yang 

diterapkan oleh kaleidoskop? Kemudian 

buatlah lup sederhana dengan menerapkan 

sifat-sifat cahaya.  

 Masing-masing kelompok merumuskan 

hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan  

3. Data Collection(Pengumulam Data)  

 Guru memberikan materi, alat dan bahan untuk 

membuat karyamodel kepada masing-maing 

kelompok  

 Masing-masing kelompok megidentifikasi 
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materi, alat, dan bahan untuk membuat 

karyamodel dari kajian materi  

 Siswa mencatat hal-hal yang dibutuhkan dalam 

pembuatan karya/model dari kajian materi  

4. Data Processing (Pengolahan Data)  

 Guru memberikan petunjuk kepada masing-

masing kelompok untuk membuat karya/model  

 Masing-masing kelompok bekerja sama dalam 

membuat karya/model  

5. Verifikasi Data 

 Masing-masing kelompok mempraktekkan 

langkah-langka membuat periskop dan 

kaleidoskop sesuai langkahlangkah  

 Masing-masing kelompok menguji hasil karya 

atau model dengan cara mengaplikasikanya 

seacara langsung.  

 Masing- masing kelompok membuktikan 

hipotesis yang telah ditetapkan.  

Elaborasi: 

6. Generalisasi  

 Masing-masing kelompok dibimbing oleh guru 

untuk membuat kesimpulan dari data yang sudah 

dianalisis  

 Masing-masing kelompok membuat kesimpulan 

dari data yang dianalisis  

 Masing-masing kelompok menghubungkan 

kesimpulan yang diperoleh dari penelitian 

dengan kajian teori yang sudah ada. 

Konfirmasi:  

7. Guru bertanya pada siswa mengenai materi 
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membuat suatu karya model berdasarkan sifat 

cahaya belum diketahui. 

8. Guru dan siswa melakukan tanya jawab meluruskan 

kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan 

penyimpulan  mengenai materi membuat suatu 

karya model berdasarkan sifat cahaya. 

 

3. Penutup  

 

1. Guru melibatkan siswa untuk membuat kesimpulan 

dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

2. Guru memberikan tes akhir siklus II. 

3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan Doa penutup 

 

P. Alat, Media Dan Sumber Belajar  

 Alat dan Media 

- Senter  

- Kardus Bekas 

- Plastik Bening 

- 2 x Cermin Datar 

- Solasi 

- Spidol 

- Penggaris 

- Cutter 

- Gunting 

- Gambar  

- Spektrum Cahaya 

- Buku  

- Air 
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Lampiran Materi Ajar Siklus 2 
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Nama   :_______________________________ 

No. Absen :_______________________________ 

Kelas  :_____________  

 

 

 

Soal Tes Akhir siklus 2 

 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberi tanda 

silang (X) pada huruf a,b,c,d ! 

1. Cahaya putih akan terurai menjadi tujuh warna jika dilewatkan pada sebuah 

... . 

a. cermin  c. prisma 

b. periskop  d. kacamata 

 

2. Kita dapat melihat benda karena benda ... . 

a. membelokkan cahaya   c. membiaskan cahaya 

b. memantulkan cahaya ke mata  d. menyerap cahaya 

 

3. Benda-benda berikut yang dapat tembus cahaya ialah .... 

a. kertas, karton  c. bola, seng 

b. kayu, besi   d. kaca, lensa 

 

4. Pemantulan baur dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti .... 

a. kacamata      c. lampu senter 

b. lampu penerang kendaraan bermotor  d. fatamorgana 

 

5. Bagian mata yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang 

masuk adalah .... 

a. kornea mata  c. lensa mata 

b. iris    d. retina 

 

6. Perhatikan gambar berikut. 

 
Sifat bayangan yang dibentuk oleh mata adalah .... 

a. tegak diperbesar   c. tegak diperkecil 

b. terbalik diperbesar   d. terbalik diperkecil 

 

7. Orang yang menderita rabun jauh dapat ditolong dengan menggunakan 

kacamata berlensa .... 

a. cekung   c. cekung-cembung 

b. cembung   d. silindris  

 

Bayangan 

Benda 
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8. Gangguan pada mata yang dapat ditolong dengan menggunakan kacamata 

berlensa ganda (lensa cembung-lensa cekung) adalah .... 

a. miopi   c. presbiopia 

b. hipermetropi  d. astigmatisma 

 

9. Berikut adalah usaha untuk menjaga mata tetap sehat, kecuali .... 

a. mengatur jarak baca (minimal 30 cm) 

b. membaca di ruang yang redup 

c. mengonsumsi makanan yang mengandung vitamain A 

d. menonton televisi jangan terlalu dekat 

 

10. Lensa yang letaknya dekat dengan mata pada mikroskop disebut .... 

a. lensa objektif  c. lensa okuler 

b. lensa cekung  d. lensa silinder 

 

11. Benda ruang angkasa yang letaknya sangat jauh dapat dilihat oleh mata 

secara jelas dengan mengunakan .... 

a. lup    c. mikroskop 

b. kamera foto  d. teleskop 

 

12. Alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di 

permukaan laut adalah .... 

a. lup   c. teleskop 

b. periskop  d. mikroskop 

 

13. Berikut ini yang bukan termasuk sumber cahaya adalah .... 

a. bulan  c. bintang 

b. matahari  d. lampu senter 

 

14. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya jatuh pada .... 

a. tembok   c. kaca 

b. aspal   d. gundukan pasir 

 

15. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah …. 

a. sama besar, tegak, maya   c. diperkecil, tegak, maya 

b. samabesar, terbalik, maya   d. diperbesar, tegak, maya 

 

16. Berikut ini termasuk peristiwa pembiasan cahaya, kecuali .... 

a. terjadinya fatamorgana 

b. dasar kolam terlihat lebih dangkal dari sesungguhnya 

c. terjadinya pelangi 

d. batang pensil kelihatan patah jika dimasukkan dalam air 

 

17. Benda yang menghasilkan cahaya sendiri disebut …. 

a. benda bening  c. berkas cahaya 

b. sumber cahaya  d. benda gelap 
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18. Cahaya merambat dengan lintasan …. 

a. lurus   c. bergelombang 

b. melengkung  d. bergantung bendanya 

 

19. Perpaduan warna-warna yang membentuk cahaya putih disebut …. 

a. pelangi  c. spektrum cahaya 

b. dispersi  d. pembiasan 

20. Sejenis teropong yang digunakan pada kapal selam disebut …. 

a. kamera  c. mikroskop 

b. teleskop  d. periskop 

 

 

 

Kunci Jawaban 

1. C 

2. B 

3. D 

4. B 

5. B 

6. D 

7. A 

8. C 

9. B 

10. C 

11. D 

12. B 

13. A 

14. C 

15. A 

16. C 

17. B 

18. A 

19. C 

20. D 
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LAMPIRAN 7 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN 

GURU 
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LAMPIRAN 8 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN 

SISWA 
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LAMPIRAN 9 

HASIL BELAJAR SISWA PRA 

SIKLUS, SIKLUS1, SIKLUS 2 
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Rekap Nilai 

Hasil Belajar Siswa Pra Siklus, Siklus 1, Siklus 2 

No Nama 
Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

Nilai Keterangan Nilai Keterangan Nilai Keterangan 

1 AIDY RANDIKA 35 
Tidak 

Tuntas 
40 

Tidak 

Tuntas 
60 

Tidak 

Tuntas 

2 AMIRA V M R 65 Tuntas 75 Tuntas 85 Tuntas 

3 ANGGRAINI A S 60 
Tidak 

Tuntas 
70 Tuntas 75 Tuntas 

4 CALISTA I  55 
Tidak 

Tuntas 
60 

Tidak 

Tuntas 
65 Tuntas 

5 
DHEA 

ANASTASYA 
75 Tuntas 80 Tuntas 95 Tuntas 

6 DIAN PUSPITA S  45 
Tidak 

Tuntas 
60 

Tidak 

Tuntas 
65 Tuntas 

7 HANA A A 60 
Tidak 

Tuntas 
60 

Tidak 

Tuntas 
70 Tuntas 

8 
JELITA SALWA A 

R 
70 Tuntas 70 Tuntas 75 Tuntas 

9 MUHAMAD A A 60 
Tidak 

Tuntas 
60 

Tidak 

Tuntas 
70 Tuntas 

10 MUHAMAD A S 60 
Tidak 

Tuntas 
60 

Tidak 

Tuntas 
65 Tuntas 

11 NAILA ZULFA 60 
Tidak 

Tuntas 
75 Tuntas 80 Tuntas 

12 MUHAMAD S 55 
Tidak 

Tuntas 
60 

Tidak 

Tuntas 
70 Tuntas 

13 
RANI 

ANGGRAINI 
50 

Tidak 

Tuntas 
55 

Tidak 

Tuntas 
65 Tuntas 

14 SITI FATIMAH 60 
Tidak 

Tuntas 
75 Tuntas 75 Tuntas 

15 MOUNIKA F 55 
Tidak 

Tuntas 
55 

Tidak 

Tuntas 
65 Tuntas 

16 NAFA INTAN 60 
Tidak 

Tuntas 
70 Tuntas 75 Tuntas 

17 
RIZAL ANDHIKA 

M 
75 Tuntas 80 Tuntas 80 Tuntas 

Jumlah 1000 1105 1235 

Rata Rata kelas 58,82 65 72,64 

% Tuntas 24% 47% 94% 

% Tidak Tuntas 76% 53% 6% 

Persentase Peningkatan 96% 100% 

Keterangan : 

Nilai < 65 Tidak Tuntas 

Nilai ≥ 65 Tuntas 
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LAMPIRAN 10 

DOKUMENTASI 



175 
 

SIKLUS 1 
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SIKLUS 2 
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LAMPIRAN 11 

HASIL UJI PLAGIAT 
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Hasil Uji Plagiat BAB I 

 

 

Hasil Uji Plagiat BAB II 
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Hasil Uji Plagiat BAB III 

 

 

Hasil Uji Plagiat BAB IV 
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Hasil Uji Plagiat BAB V 

 

 

 

 


