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LAMPIRAN I : Gambar Animasi 

 

 

 

 

 

 

Gambar I. 1 Gambar I. 2 

Gambar I. 3 Gambar I. 4 
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Gambar I. 7 Gambar I. 8 

Gambar I. 9 Gambar I. 10 
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Gambar I. 15 Gambar I. 16 

Gambar I. 17 Gambar I. 18 

Gambar I. 19 Gambar I. 20 
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Lampiran II: RPP 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Mata Pelajaran  : Fisika 
Materi Pokok  : Interferensi 
 
A. Standar Kompetensi 

Menerapkan konsep dari prinsip gejala gelombang dalam menyelesaikan masalah. 
B. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan gejala-gejala interferensi dalam kehidupan sehari-hari.  
C. Indikator 
- Siswa dapat membedakan interferensi konstruktif dan interferensi destruktif melalui animasi 

flash 
- Siswa dapat mengamati pola interferensi cincin Newton melalui animasi 
- Siswa dapat menjelaskan terjadinya beda fase cahaya pada interferensi cincin Newton 
- Siswa dapat menyelidiki pengaruh jari-jari kelengkungan lensa plankonveks (R) dan panjang 

gelombang cahaya (λ) terhadap jari-jari cincin Newton (r) melalui animasi 
- Siswa dapat menurunkan hubungan persamaan antara jari-jari kelengkungan lensa plankonveks, 

panjang gelombang cahaya , jari-jari lingkaran terang atau gelap dan selaput tipis udara, untuk 
menghitung orde interferensi terang atau gelap ke-m  

 
1. Alat, bahan dan sumber belajar 

 Laptop 

 Animasi interferensi cincin Newton (dibuat dengan menggunakan software macromedia flash 8) 

 LCD Proyektor 
 
2. Langkah-langkah Pembelajaran 
Motivasi: 
(Guru meminta siswa memperhatikan tampilan video seperti gambar di bawah ini) 
 

 
 
Guru bertanya, termasuk peristiwa apakah gejala ini? (ini termasuk gejala peristiwa interferensi) 
Apakah interferensi itu? 



 
*interferensi adalah perpaduan dua atau lebih gelombang 
*info: berdasarkan sifatnya, interferensi dibagi menjadi dua, yaitu 
1. interferensi konstruktif, dan  
2. interferensi destruktif 
Guru bertanya; 
 apa perbedaan interferensi konstruktif dengan interferensi destruktif? 
 
Hipotesa:  
- … 
- … 
 
Kegiatan 1: Menyelidiki dan mendefinisikan perbedaan antara interferensi konstruktif dengan 
interferensi destruktif 
(Guru menampilkan animasi berupa gelombang  dalam grafik y-t, dan meminta siswa untuk 
memperhatikan animasi hingga selelsai) 

 

 
(gambar untuk animasi interferensi konstruktif) 

 
Pertanyaan menggiring mengamati 
- Bagaimana beda fase antara sumber gelombang 1 (y1)dan sumber gelombang 2 (y2) disetiap t, 

apakah sama atau berbeda? (sama) 
- Jika sama, berapa beda fasenya? (nol) 
- Bagaimana dengan amplitudo y3, hasil superposisi gelombang (y1 dan y2), dibandingkan dengan 

gelombang  pembentuknya (y1 dan y2), lebih besar atau lebih kecil? (lebih besar) 
- Berapa besarnya amplitudo superposisi gelombang tersebut? (A3=A1+A2) 
 



Hasil pengamatan 
- Fase gelombang sama disetiap t 
- Beda fasenya adalah nol 
- Amplitudo y3 lebih besar dari gelombang pembentuknya 
- Besarnya amplitudo superposisi gelombang tiga adalah A3=A1+A2 
 
Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan 
- Dalam kasus ini, hasil superposisi ke dua gelombang tersebut saling memperkuat atau 

memperlemah?(saling memperkuat) 
- Selain beda fase gelombang = 00, berapa beda fase antara ke dua gelombang supaya terjadi 

interferensi atau superposisi gelombang yang saling memperkuat? (360
0
, 720

0
,…(2mπ)) 

 

Kesimpulan  
- Jika beda fase ke dua gelombang ,4,2,0   (  m2 )maka amplitudo superposisi 

ke dua gelombang akan saling menjumlahkan atau memperkuat. 
(Guru memberi info: Gejala seperti ini disebut interferensi konstruktif dan menghasilkan pola 
terang pada peristiwa interferensi.) 

 

 
(gambar untuk animasi interferensi destruktif) 

 
Pertanyaan menggiring mengamati 
- Bagaimana beda fase antara sumber gelombang 1 (y1)dan sumber gelombang 2 (y2) disetiap t, 

apakah sama atau berbeda? (berbeda) 
- Berapa beda fase ke dua gelombang? (1800) 
- Bagaimana dengan amplitudo y3, hasil superposisi gelombang (y1 dan y2), dibandingkan dengan 

gelombang  pembentuknya (y1 dan y2), lebih besar atau lebih kecil? (lebih kecil) 
- Berapa besarnya amplitudo superposisi gelombang tersebut (A3)? (nol) 
 
 
 
 
Hasil pengamatan 
- Fase gelombang berbeda disetiap t 
- Besarnya beda fase ke dua gelombang tersebut sebesar 1800 
- Amplitudo gelombang y3 lebih kecil dari gelombang pembentuknya 
- Besarnya amplitudo superposisi gelombang adalah A3=A1 - A2 

Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan 
- Dalam kasus ini, superposisi gelombangnya saling memperkuat atau saling memperlemah? 

(saling memperlemah) 



- Selain beda fase ke dua gelombang  berapa beda fase yang lain supaya menghasilkan superposisi 
yang saling memperlemah? )5,3,(    

 
Kesimpulan 
- Jika beda fase ke dua gelombang  )12(,5,3,  m  maka superposisi kedua 

gelombang akan saling memperlemah. 
(Guru memberi info: Gejala seperti ini disebut interferensi destruktif dan menghasilkan pola 
gelap pada peristiwa interferensi 

Kesimpulan umum 
Jadi, perbedaan antara interferensi konstruktif dan destruktif adalah: 

- Interferensi kontruktif terjadi jika beda fase= 0, 2π, 4π, ...  m2  , maka superposisi  saling 

memperkuat, dan menghasilkan pola terang pada peristiwa interferensi. 
- Sedangkan pada interferensi destruktif memiliki beda fase  = π, 3π, 5π, ...  )12(  m , 

maka superposisi saling memperlemah, dan menghasilkan pola gelap pada peristiwa 
interferensi. 
 

 
Kegiatan 2: Menyelidiki terjadi interferensi cincin Newton 

(perhatikan animasi seperti gambar berikut) 

 
Bagaimana pola yang dihasilkan, jika cahaya monokromatik dijatuhkan diatas permukaan lensa 
plankonveks dan kaca planparalel? (Guru menjalankan animasi) 
Guru bertanya:  
Tahukah kalian, termasuk peristiwa apakah ini? 
“Peristiwa ini termasuk gejala interferensi cahaya, yang terjadi pada lapisan tipis udara diantara 
permukaan kelengkungan lensa plankonveks dan kaca planparalel” 
(Info: peristiwa ini disebut dengan interferensi “Cincin Newton”, yang di namai oleh Isaac Newton 
yang terkenal dengan teori gravitasi-Nya.)  
 
(Dari pola yang terlihat, pola gelap termasuk jenis interferensi apa, konstruktif atau destruktif? 
Bagaimana dengan pola terang, termasuk jenis interferensi kontruktif atau destrukti?) 
“Pola gelap merupakan jenis interferensi destruktif, dan pola terang termasuk jenis interferensi 
konstruktif” 
 
Jika terjadi pola gelap-terang, berarti terjadi beda fase dalam peristiwa tersebut 
 
 
*Perumusan masalah 1: 
Beda fase dalam kasus interferensi cincin Newton disebabkan oleh apa? 



Hipotesa: 
- … 
- … 
Kegiatan 3:Menyelidiki terjadi beda fase pada interferensi cincin Newton 

(perhatikan animasi dibawah ini) 

 
Pertanyaan menggiring mengamati 
- Coba kalian perhatikan, berkas cahaya S1 dan S2 yang masuk ke mata, bagaimana panjang 

lintasan kedua berkas cahaya tersebut, sama atau berbeda? (berbeda) 
- Jika berbeda, berkas cahaya yang mana yang lebih panjang lintasannya? (S2) 
- Jika lintasan berkas cahaya S2 lebih panjang dari S1, bagaimanakah besar selisih panjang lintasan 

gelombang (∆PLO(Panjang Lintasan Optis))? 

,12 SSPLO  dimana BCABABCS 1
, dan 

 EFDEBDABABDEFS 2
 

)()( BCABEFDEBDABPLO  ,jika R besar dan lensa sangat tipis, maka 

,EFBC   

,DEBDPLO   

Jadi beda panjang lintasan DEBDPLO   
- Dari animasi, ∆PLO = BD+DE sama dengan apa? (tebal lapisan tipis udara di antara lensa dan 

kaca yang dilewati cahaya) 

- Pada titik O(bagian tengah kelengkungan lensa dan kaca), berapa beda panjang 

lintasannya?(nol). Jika 0PLO , seharusnya terjadi pola gelap atau terang? (terang) 
(jika beda fase hanya disebabkan oleh  saja dan dititik O , maka beda fase dititik 

O=…? Dan polanya gelap atau terang? ) 
(Guru menunjukkan lagi pola cincin Newton) 

- Mengapa pola yang dihasilkan gelap, dan bukan terang? Ini pasti beda fasenya bukan hanya 
disebabkan oleh selisih panjang lintasan optisnya (BD+DE)  saja. 

- Coba kalian perhatikan gambar animasi tersebut, ada berapa kali pemantulankah dalam 
peristiwa tersebut? (dua) 

- Terjadi dititik mana sajakah itu? (B dan D) 
- Bagaimana dengan di B, cahaya yang datang dititik B di pantulkan oleh bidang batas rapat(kaca) 

ke renggang(udara) atau dari renggang(udara) ke rapat(kaca)?(rapat ke renggang) 
Info:  
Cahaya yang datang menuju bidang batas rapat(kaca)-renggang(udara), ini mirip dengan 
gelombang tali yang merambat dari tali yang tebal ke tali yang lebih tipis. (Lihat animasi analogi 
gelombang tali). 
Peristiwa ini mirip dengan pemantulan ujung bebas(perhatikan animasi) 

 



- Dari analogi gelombang tali, bagaimana fase gelombang yang di teruskan dan fase gelombang 
yang di pantulkan, apakah sama dengan fase gelombang datangnya? (sama) 
Gelombang yang datang ke bidang batas dari medium rapat ke renggang (dititik B) 
*akan dipantulkan sefase dengan gelombang datangnya (seperti pemantulan pada ujung bebas) 
*akan diteruskan sefase dengan gelombang datangnya. 

- Bagaimana dengan di titik D, cahaya yang datang dititik D di pantulkan oleh bidang batas 
rapat(kaca) ke renggang(udara) atau dari renggang(udara) ke rapat(kaca)?(renggang ke rapat) 
Info:  
Cahaya yang datang menuju bidang batas renggang(udara)-rapat(kaca), ini mirip dengan 
gelombang tali yang merambat dari tali yang tipis ke tali yang lebih tebal. (Lihat animasi analogi 
gelombang tali). 
Peristiwa ini disebut juga pemantulan ujung terikat (perhatikan animasi) 

- Bagaimana fase gelombang yang diteruskan dan fase gelombang yang dipantulkan, apakah sama 
dengan fase gelombang datangnya? 
Gelombang yang datang ke bidang batas dari medium renggang ke rapat (dititik D) 
*akan dipantulkan berlawanan fase dengan gelombang datangnya (seperti pemantulan pada 
ujung tetap) 
*akan diteruskan sefase dengan gelombang datangnya 
Info: 
Dalam peristiwa ini terjadi pembalikkan fase, sebesar setengah gelombang (1/2λ). 

 
Hasil pengamatan 
- Panjang lintasan antara berkas cahaya S1 dan S2 berbeda, dengan S2 lebih panjang dari S1 

- Selisih panjang lintasan S2 dan S1 adalah DEBDPLO  (tebal lapisan udara) 

- Pada titik O, selisih panjang lintasan adalah nol, dan seharusnya terjadinya pola terang, tetapi 
kenyataannya terjadi pola gelap 

- Dari peristiwa ini terjadi dua kali pemantulan, yaitu pada titik B dan D. 
- Dititik B, pemantulan terjadi pada bidang batas dari medium rapat ke renggang, dimana fase 

gelombang pantul sama dengan gelombang datangnya. 
- Dititik D, pemantulan terjadi pada bidang batas dari renggang ke rapat, dimana gelombang 

pantul berlawanan fase terhadap gelombang datangnya 
 
Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan 
- Dari pembahasan kita tadi, bisakah kalian jelaskan mengapa dititik O terjadi pola gelap 

(interferensi destruktif) 
Dititk O → ∆PLO=0 

 →Pada bidang batas medium rapat-renggang (kaca-udara), gelombang pantul sefase dengan 
gelombang datangnya, sedangkan pada bidang batas medium renggang-rapat (udara-kaca), 
gelombang pantul berlawanan fase dengan gelombang datangnya, maka gelombang pantul S1 
dan S2 dititik O memiliki beda fase=1/2λ=π 

- Dari peristiwa terjadinya beda lintasan dan peristiwa pemantulan; 
Bagaimana fase gelombang pantul dari S1 terhadap gelombang datangnya?(fase gelombang S1 
sama dengan gelombang datangnya) 
Bagaimana fase gelombang pantul dari S2 terhadap gelombang datangnya?(fase gelombang S2 
sama dengan gelombang datangnya ditambah dengan beda panjang lintasan optis dan 
pembalikan fase sebesar π) 

- Dalam peristiwa interferensi cincin Newton, terjadi beda fase disebabkan oleh apa saja? 
(panjang lintasan optis sebesar lapisan tipis udara dan pembalikan fase sebesar setengah 
gelombang (1/2λ)) 

 
Kesimpulan 



- Pola gelap-terang pada peristiwa ini, disebabkan oleh interferensi atau superposisi dari 
gelombang yang dipantulkan oleh permukaan bidang batas medium rapat-renggang (kaca-
udara) (S1) dan gelombang yang dipantulkan oleh bidang batas medium renggang-rapat (udara-
kaca) (S2) 

- Fase S1 01    

Fase S2 



  BDE

2
02  





  BDE

2
12

 
Beda fase S1 dan S2 





  BDE

2
 

Beda fase disebabkan oleh 
- Beda panjang lintasan optis oleh lapisan tipis udara yaitu pada lintasan BD+DE 
- Pembalikan fase dari gelombang pantul dititik D, sehingga menyebabkan perbedaan fase 

gelombang sebesar 1/2λ=π. 
 
 
Perumusan Masalah 2: 
Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya jari-jari cincin Newton? 
Hipotesa: 

- … 
- … 

 
 
Kegiatan 4: Menyelidiki perubahan jari-jari kelengkungan lensa (R) dan panjang gelombang cahaya 
yang digunakan (λ) terhadap pola cincin Newton yang dibentuk 
(guru meminta siswa untuk memperhatikan animasi seperti gambar dibawah ini) 
Guru bertanya: bagaimana jika jari-jari kelengkungan lensa plankonveks kita perbesar, apakah terjadi 
perubahan pola yang di bentuk? 

 
 
Pertanyaan menggiring mengamati? 
- Coba kalian perhatikan, mula-mula ukuran jari-jari lensa adalah 2 m, kemudian kita perbesar 

sedikit demi sedikit, bagaimana pola jari-jari cincin yang dibentuk, semakin besar atau semakin 
kecil (perhatikan cincin terang ke-3 saja)? (Semakin membesar) 

- Bagaimana dengan jumlah cincin-cincin yang dibentuk, apakah semakin bertambah atau 
semakin berkurang?(berkurang) 



 
Hasil pengamatan 
Jika jari-jari lensa di perbesar, 
-  maka jari-jari cincin juga akan ikut membesar. 
- Jumlah cincin semakin berkurang 
  
Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan 
- Dari animasi, apakah besarnya jari-jari kelengkungan lensa plankonveks mempengaruhi pola 

cincin yang terbentuk? (ya) 
- Bagaimanakah pengaruhnya terhadap pola cincin yang dibentuk? 
 
Kesimpulan  
Besarnya pola cincin yang dibentuk di pengaruhi oleh jari-jari  kelengkungan lensa lensa (R), semakin 
besar jari-jari lensa plankonveks(R), semakin besar jari-jari cincin yang dibentuk (r). 
 
Guru bertanya: 
Bagaimana jika warna cahaya senter kita ubah-ubah, apakah ada perubahan terhadap pola cincin 
yang dibentuk ? 
Hipotesa: 

- … 
- … 

 
 
(guru meminta siswa untuk memperhatikan animasi seperti gambar dibawah ini) 

 
 
Guru bertanya: 
Jika kita mengubah warna cahaya, kita mengubah apanya gelombang? 
(panjang gelombang atau frekuensi nya) 
Jika kita mengubah warna cahaya dari merah menuju ungu, panjang gelombang (λ)semakin 
membesar atau semakin mengecil? (mengecil) 
Pertanyaan menggiring mengamati 
Coba kalian amati, jika panjang gelombang cahaya semakin di perkecil,  
- Bagaimana dengan jari-jari cincin bagian dalam (ambil contoh: cincin ke-3)yang dibentuk, apakah 

semakin besar atau semakin kecil atau tetap? (semakin kecil) 
- Bagaimana dengan jumlah cincin yang dibentuk, apakah semakin bertambah atau semakin 

berkurang? (Bertambah) 
 
Hasil pengamatan 
 Jika cahaya merah diubah menjadi ungu, atau panjang gelombang cahaya diperkecil maka  



- Jari-jari cincin semakin kecil 
- Jumlah cincin yang dibentuk bertambah 
 
 
 Pertanyaan meggiring menarik kesimpulan 
Dari animasi, apakah panjang gelombang cahaya yang digunakan mempengaruhi  banyak cincin yang 
di bentuk? (ya) 
Bagaimanakah pengaruhnya terhadap jari-jari  cincin yang dibentuk? 
 
Kesimpulan 
Besarnya panjang gelombang  cahaya yang digunakan juga mempengaruhi ukuran jari-jari dan 
jumlah cincin  yang dibentuk. Semakin kecil panjang gelombang (λ) yang digunakan, maka semakin 
kecil  jari-jari cincin dan semakin banyak jumlah cincin yang dibentuk. 
 
 
 
Perumusan masalah: 
Bagaimanakah hubungan antara jari-jari kelengkungan lensa plankonveks (R), panjang gelombang 
cahaya (λ) terhadap  jari-jari cincin gelap-terang (r) 
 
Hipotesa: 

- … 
- … 

 
Kegiatan 5:  menurunkan hubungan antara jari-jari kelengkungan lensa plankonveks (R), panjang 
gelombang cahaya (λ) terhadap jari-jari cincin gelap-terang (r) 
(Guru menampilkan animasi seperti gambar dibawah ini) 
 
 
Pertanyaan menggiring mengamati 
Dari animasi sebelumnya;  
- Bagaimana beda fase gelombang  dari interferensi  konstruktif dan destruktif?  

 m2(   dan ))12(   m   
- Bagaimana fase gelombang S1 dan S2, lalu bagaimana beda fasenya? 

- Fase S1 01    

Fase S2 



  BDE

2
02  





  BDE

2
12

 





  BDE

2
 

Dari interferensi cincin Newton, tebal lapisan udara sangat tipis (d), maka BDE=2d 





  d2

2

 
- Bagaimana hubungan lapisan tipis udara (d) terhadap jari-jari kelengkungan lensa plankonveks 

(R), dan jari-jari cincin gelap-terang (r)  
222)( rRdR   

2222 2 rRdRdR   
22 2 dRdr   



RdrRd 22   

R

r
dRdr

2
2

2
2   

Hasil pengamatan 
- Beda fase interferensi  konstruktif (cincin terang) 

)1(2  m  

beda fase interferensi destruktif (cincin gelap) 
)2()12(   m  

- Fase S1 01    

Fase S2 



  BDE

2
02  

 

 )3(2
2





  d  

- hubungan lapisan tipis udara (d) terhadap jari-jari kelengkungan lensa plankonveks (R), dan jari-
jari cincin gelap-terang (r) 

222)( rRdR   
2222 2 rRdRdR   

22 2 dRdr   

RdrRd 22   

Rdr 22 

 
)4(

2

2


R

r
d 

 
 
Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan 

- Dari persamaan (1), (2), (3), dan (4), bagaimana hubungan untuk mencari jari-jari cincin gelap 
(destruktif), dan bagaimanakah hubungan untuk mencari jari-jari cincin terang (konstruktif)? 
Untuk jari-jari cincin gelap diperoleh 

 )12(  m  
Substitusi persamaan (3)ke persamaan ini 





)12(2

2
 md  

)12(12
2

 md


 

md 22
2




 

md  2  
Substitusi persamaan (4) ke persamaan ini 

m
R

r


2
2

2

 

Rmr  2

 
Rmrm 

2

 
 
- Untuk jari-jari cincin terang diperoleh 

 m2  
Substitusi persamaan (3)ke persamaan ini 







md 22

2
  

md 212
2




 

12
4

 m
d


 

)12(4  md  

Substitusi  persamaan (4) kepersamaan ini 

)12(
2

4
2

 m
R

r
 

)12(
2 2

 m
R

r
 

Rmr 
2

1)12(2 
 

Rmrm 
2

1)12(
2


 

 
Kesimpulan 
Untuk menghitung jari-jari cincin gelap berurutan (interferensi destruktif) 

Rmrm 
2

 

Untuk menghitung jari-jari cincin terang berurutan (interferensi konstrutif) 

Rmrm 
2

1)12(
2


 

 



 

Lampiran III: Lembar Validitas Konten dan Display 

LEMBAR VALIDITAS KONTEN 

Komponen Indikator 
Nilai Keterangan 

1 2 3  

Konsep 
interferensi 

cincin Newton 

Obyek     

Flash interferensi konstruktif     

Flash interferensi destruktif     

Flash interferensi cincin Newton     

Flash proses jalannya sinar     

Flash gelombang tali     

Flash untuk perbesaran R     

Flash untuk perbesaran λ     

Interaksi 

Perumusan masalah     

Teks/gambar jawaban     

Kunci/solusi jawaban     

Tombol Kontrol 

 play     

On dan off(pada senter)     

Untuk next dan back frame     

Next dan back page     

 Navigasi/link     

KETERANGAN: 

3 = Baik  2 = Cukup 1 = Kurang 

LEMBAR VALIDITAS DISPLAY 

Komponen Indikator 
Nilai  

keterangan 
0 1 2 3 4 

Image  

Bentuk gambar       

Ukuran        

Warna        

Text  

Bentuk tulisan       

Ukuran        

Warna        

Spacing        

Orientasi        

Animasi  

Kecepatan        

Durasi / timing       

Kesesuaian dengan tema       

Kebenaran terhadap konsep       

Motivasi  

Menarik        

Meningkatkan motivasi belajar       

Meningkatkan daya tangkap       

Pesan mudah diterima       

Pesan tepat sasaran       

KETERANGAN : 

4 = Sangat baik, 3 = Baik, 2 = Cukup Baik, 1 = Cukup, 0 = Kurang 

 

Lampiran IV: Analisa Validitas Konten dan Display 



Analisa konten 

No Nama 
Skor Komponen 

jumlah 
konsep interaksi tombol 

1 A 2.5 1.67 2 6.17 

2 B 2 2 2 6.00 

3 C 3 2.67 3 8.67 

4 D 2 2 2.8 6.80 

5 E 3 3 2.6 8.60 

6 F 2.63 3 1.33 6.96 

7 G 2.25 3 3 8.25 

8 H 2.63 2.33 2 6.96 

 
rxy 0.64 0.77 0.65 

 

 
thitung 2.08 3.02 2.12 

 

 
t tabel 1.94 

   

  
valid valid valid valid 

jumlah valid = 3 

jumlah tidak valid = 0 

 

Analisa Display 

Nomor Nama 
Skor komponen 

Skor total (Y) 
image Text Animasi Motivasi 

1 A 3 3.6 3.25 3.4 13.25 

2 B 3.3 3.6 3 3.6 13.5 

3 C 3.3 3.4 3.75 3.4 13.85 

4 D 3 3.2 2.5 2 10.7 

5 E 4 3.6 3 4 14.6 

6 F 3 2.4 2.75 3.4 11.55 

7 G 3.6 3.8 4 4 15.4 

8 H 3 3 2.5 2.4 10.9 

9 I 3 3.8 3.5 3.8 14.1 

 
rxy 0.68 0.76 0.85 0.89 

 

 
t hitung 2.48 3.17 4.41 5.43 

 

 
t tabel 1.73 

    

  
valid valid valid valid valid 

jumlah valid = 4 

jumlah tidak valid = 0 

*Jika thitung lebih besar dari ttable (thitung  > ttabel) maka instrumen dikatakan valid 

Lampiran V: Hasil Observasi 



 



 



 

Lampiran VI:  Soal dan Kunci Jawaban 

SOAL INTERFERENSI CINCIN NEWTON 

1. Manakah pernyataan dibawah ini yang benar tentang interferensi konstruktif? 

a. Beda fase gelombang dst,4,2,0    ,maka superposisi kedua gelombang akan 

saling melemahkan 

b. Beda fase gelombang dst,4,2,0   , maka superposisi kedua gelombang akan 

saling memperkuat 

c. Beda fase gelombang dst 5,3, , maka superposisi kedua gelombang akan saling 

melemahkan 

d. Beda fase gelombang dst 5,3, , maka superposisi kedua gelombang akan saling 

mememperkuat 

2. Manakah pernyataan dibawah ini yang benar tentang interferensi destruktif? 

a. Beda fase gelombang dst,4,2,0   , maka superposisi kedua gelombang akan 

saling melemahkan 

b. Beda fase gelombang dst,4,2,0   , maka superposisi kedua gelombang akan 

saling memperkuat 

c. Beda fase gelombang dst 5,3, , maka superposisi kedua gelombang akan saling 

melemahkan 

d. Beda fase gelombang dst 5,3, , maka superposisi kedua gelombang akan saling 

mememperkuat 

3. Beda fase dalam peristiwa interferensi cincin Newton disebabkan oleh, kecuali… 

a. Pembalikan fase gelombang pantul cahaya yang datang dari medium rapat ke renggang 

b. Pembalikan fase gelombang pantul cahaya yang datang dari medium renggang ke rapat 

c. Beda panjang lintasan optis yang disebabkan oleh lapisan tipis udara 

d. a dan c benar 

4. Bagaimana dengan jari-jari cincin Newton yang dibentuk, jika panjang gelombang cahaya yang 

digunakan semakin diperkecil? 

a. Semakin besar 

b. Semakin kecil 

c. Tetap 

d. Tidak terjadi pola cincin 

5. Bagaimana dengan jari-jari cincin Newton yang dibentuk, jika jari-jari kelengkungan lensa 

plankonveks lensa yang digunakan semakin diperbesar? 

a. Semakin besar 

b. Semakin kecil 

c. Tetap 

d. Tidak terjadi pola cincin 

 

 



6.  

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas, yang mana sajakan berkas cahaya yang mengalami pembalikan fase 

gelombang? 

a. 2 dan 3 

b. 2 dan 4 

c. 1 dan 2 

d. 1 dan 3 

 

Kunci jawaban 

1. B 

2. C 

3. B 

4. B 

5. A 

6. D 



 

LEMBAR KUISIONER 

No Pertanyaan Jawaban siswa 

1 Bagaimana pendapat anda tentang model 

pembelajaran dengan media animasi yang 

telah kalian ikuti, Apakah menarik atau tidak? 

Siswa menjawab, pembelajaran ini menarik 

dengan alasan; 

 Lebih mudah diingat 

 Mempermudah cara pemahaman 

2 Apakah metode pembelajaran dengan media 

animasi yang anda ikuti dapat membantu anda 

memahami pelajaran yang diberikan? 

Siswa menjawab ya, dengan alasan, sangat 

membantu pembelajaran 

3 Apakah kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan media animasi merupakan hal 

yang baru bagi anda? 

Siswa menjawab, bahwa pembelajaran 

dengan animasi bukan sesuatu yang baru 

4 Apakah dengan penggunaan media animasi 

dalam pembelajaran, anda semakin 

termotivasi untuk belajar Fisika? 

Siswa menjawab ya, dengan alasan, asyik, ada 

juga yang bilang akan menerapkannya dalam 

pembelajaran.  

 

 

 

 

 


