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Lampiran 2  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus I 

 Sekolah  : SDN Mangunsari 05 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ Semester : V (lima)/II 

Alokasi waktu  : 2 x 2 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 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

III . Indikator 

 Menjelaskan  sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan 

 Membedakan berbagai warna 

 Menerapkan penggunaan cahaya dalam berbagai alat optic 

I V. Tujuan 

 Melalui Tanya-jawab,siswa dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya 

 Melalui Tanya-jawab,siswa dapat hubungan cahaya dengan penglihatan 

 Melalui pengamatannya,siswa dapat mengenal sifat cahaya 

 Melalui percobaan,siswa dapat mengenal sifat cahaya 

 Melalui Diskusi Kelompok,siswa dapat menerapkan penggunaan cahaya 

dalam berbagai alat optic 

V . Metode Pembelajaran 

 Ceramah 

 Diskusi Kelompok 

 Percobaan 

 STAD  

VI. Model Pembelajaran 
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 Pembelajaran langsung 

VIII. Kegiatan Pembelajaran 

  SIKLUS I 

PERTEMUAN I 

Tahap/  

Estimasi 

Waktu 

 

Kegiatan Pembelajaran 

 

Nilai Karakter 

 

Kegiatan Awal 

(10 menit) 

1. Apersepsi 

 Salam 

 Berdoa bersama siswa 

 Absensi kelas 

2. Motivasi 

 Guru menenyakan siswa “Apa yang 

kalian lakukan ketika berada di 

tempat gelap” 

 Guru menyampaikan informasi 

bahwa pelajaran saat ini akan 

membahas tentang sifat-sifat 

cahaya.  

Disiplin  

 

 

 

 

Kerjasama 

Kegiatan Inti 

( 45 Menit ) 

 

1. Eksplorasi 

 Guru menjelaskan materi sifat-sifat 

cahaya         

 Siswa menyimak penjelasan guru 

kemudian menjawab pertanyaan 

singkat yang berkaitan dengan 

materi. 

2. Elaborasi 

 Siswa dikelompokkan secara 

heterogen menurut 

kemampuan,gender, agama, dan 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

Ketekunan  

 

 

Kerjasama  

 

Kerjasama 
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etnis. Anggota tiap kelompok 

terdiri atas 4-5orang. 

 Siswa mendapat lembar soal 

pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi yang harus dipecahkan 

masalahnya dalam kelompok. 

 Guru menyuruh siswa bergabung 

dengan kelompoknya masing-

masing dan menyelesaikan lembar 

kerja.Saat siswa bekerja kelompok, 

guru melakukan penilaian proses. 

 Salah satu siswa dalam kelompok 

bertugas mencatat hasil diskusi dan 

percobaan. 

3. Konfirmasi 

 Kelompok yang sudah selesai 

melakukan percobaan dan 

menjawab pertanyaan, 

dipersilahkan maju ke depan kelas 

untuk mempresentasikan hasil 

diskusi dalam kelompok. 

 Kelompok yang tidak maju 

bertugas menanggapi hasil 

kelompok yang maju ke depan 

kelas. 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

 

Keberanian  

 

 

 

 

Keberanian  

Kegiatan 

Penutup 

( 15 Menit ) 

 

 Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan bersama materi 

pelajaran tentang sifat-sifat cahaya. 

 Pelajaran selesai dan di tutup oleh 

guru dengan doa. 

Kerjasama  

 

 

 

Disiplin  
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 PERTEMUAN II 

 

Tahap/ 

Estimasi waktu 

 

Kegiatan Pembelajaran 

 

Nilai Karakter 

 

Kegiatan awal 

(10 menit) 

1. Apersepsi 

 Siswa diberikan pertanyaan “ Apa 

yang kalian rasakan ketika pantulan 

cahaya cermin mengenai muka ”? 

2. Motivasi  

 Guru menyampaikan informasi 

bahwa pelajaran saat ini akan 

membahas tentang sifat-sifat 

cahaya.  

 

Rasa ingin tahu 

 

 

Kerjasama  

Kegiatan Inti 

(40 menit) 

1. Ekplorasi 

 Guru menyampaikan materi 

perubahan sifat- sifat cahaya 

 Kemudian guru memberikan 

pertanyaan siswa benda apa saja 

yang dapat di tembus cahaya. 

2. Elaborasi 

 Siswa diberikan kesempatan untuk 

berkumpul dengan kelompok pada 

pertemuan I. 

 Guru memberikan lembar 

pertanyaan yang harus dipecahkan 

masalahnya dalam kelompok. 

 Siswa berdiskusi secara 

berkelompok. 

 Guru mengawasi kegiatan diskusi 

kelompok siswa. 

 

Ketekunan  

 

Keberanian  

 

 

Kerjasama 

 

 

 

 

 

Kerjasama  

 

 

Keberanian  
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 Setelah selesai melakukan diskusi, 

salah satu siswa bertugas mencatat 

hasil diskusi. 

3. Konfirmasi  

 Salah satu perwakilan dalam 

kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi ke depan kelas. 

 Kelompok lain yang belum 

mendapatkan giliran mengomentari 

hasil diskusi kelompok temannya 

yang presentasi. 

 

Keberanian  

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Penutup 

(20 menit) 

 Guru memberikan kesimpulan 

pembelajaran satu persatu bagian 

sifat – sifat cahaya 

 Siswa mengerjakan soal tes 

formatif I. 

 Guru menutup pelajaran dengan 

doa. 

Disiplin 

 

 

Ketekunan  

Disiplin  

 

IX. Alat dan Sumber 

1. Alat  :Buku, Pena, Bangku, Meja belajar, Penghapus,  

2. Sumber : Buku paket IPA Kelas V  

a. Mengamati Pembiasan Cahaya 

      Gelas bening 2 buah (Gelas A dan Gelas B), Air putih, Pulpen 2 buah, 

Uang logam 2 buah 

X. Penilaian  

1. Prosedur Penilaian : Penilaian Hasil Belajar  

2. Teknik Penilaian :  Tes (Formatif) 

3. Penilaian : Butir-butir soal (Pilihan Ganda dan Esay) 
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Lampiran 3  

Soal siklus I pertemuan pertama  

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

1. Di bawah ini yang merupakan sumber cahaya adalah .... 

a. matahari                                    c. generator 

b. batu baterai                               d. dynamo 

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

a. gelas bening                              c. karton 

b. kaca jendela                              d. plastik bening 

3. 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 

4. Cermin yang permukan pantulnya berbentuk cekungan disebut .... 

a. cermin cembung                        c. cermin hias 

b. cermin datar                               d. cermin cekung 

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

a. sama                                           c. lebih dekat 

b. berbeda                                       d. lebih jauh 

Uraian 

1. Sebutkan benda yang dapat di tembus cahaya 

2. Sebutkan 3 benda yang tidak dapat di tembus cahaya 

Kunci Jawaban 

1. A 

2. C 

3. B 

4. D 

5. A 

 Uraian 

1. Plastik bening, Gelas kaca  

2. Batu, Tembok dan Kayu  
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Soal siklus I pertemuan kedua 

1. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah .... 

a. nyata dan terbalik                        c. semu dan terbalik 

b. nyata dan tegak                           d. semu dan tegak 

 

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

a. cermin datar                                   c. cermin cembung 

b. cermin cekung                                d. cermin rias 

 

3. 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 

  

4. Bila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat maka 

cahaya akan dibiaskan mendekati .... 

a. garis normal                              c. garis vertikal 

b. garis horizontal                         d. garis lurus 

 

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

a. pelangi                                      c. warna terang 

b. spektrum cahaya                      d. warna gelap 

 

Kunci Jawaban 

1. B 

2. C 

3. B 

4. D  

5. C 



13 

 

 

 

Lampiran 4 

LKS Siklus I Pertemuan Pertama 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

Kelas / Semester : IV/ 2 

Mata pelajaran : IPA 

                 Pokok Bahasan : Menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus 

Nama anggota kelompok: 

1.                                                                  4. 

2.            5. 

3. 

A. Tujuan: 

Menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus 

B. Alat dan bahan: 

1. Lilin 4. Paku 

2. Tiga jepitan kayu 5. Korek api 

3. Karton tebal ukutan 15 cm × 15 cm (3 buah) 6. Spidol 

C. Langkah Kegiatan 

1. Lubangi bagian tengah karton dengan paku yang berukuran cukup besar. 

2. Tegakkan ketiga karton yang telah dilubangi bagian tengahnya dengan 

menggunakan jepitan kayu. 

3. Beri nama masing-masing karton, yaitu A, B, dan C dengan spidol. 

4. Atur letak karton sehingga ketiga lubang karton tersebut sejajar. 

5. Letakkan lilin yang telah dinyalakan dengan menggunakan korek api di depan 

karton A.  

6. Lihatlah nyala lilin dari karton C, apakah nyala lilin terlihat? 

7. Geser karton A sedikit ke arah kiri atau kanan, kemudian lakukan langkah 6! 

8. Kembalikan karton A ke posisi awalnya, kemudian geser karton B sedikit ke 

kiri atau ke kanan. Lakukan langkah 6! 

9. Apa kesimpulanmu dari kegiatan tersebut?  
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LKS Siklus I Pertemuan II 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

Kelas / Semester : IV/ 2 

Mata pelajaran : IPS 

                           Pokok Bahasan : Menunjukkan bahwa cahaya menembus 

benda bening 

Nama anggota kelompok: 

1.                                                            4. 

2.      5. 

3. 

A. Tujuan: 

Menunjukkan bahwa cahaya menembus benda bening 

B. Alat dan Bahan: 

1. Lampu senter                   4. Kardus 

2. Gelas bening                     5. Karton hitam 

3. Plastik bening                   6. Batu bata  

C. Langkah Kegiatan: 

1. Letakkan benda-benda tersebut diatas meja 

2. Sorotkan cahaya dari lampu sentermu mengenai benda-benda tersebut secara 

berturut-turut. 

3. Amati apakah cahaya lampu senter menembus benda-benda tersebut! 

4. Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel berikut ini! 

 

NO Nama Benda Tembus Cahaya senter Tidak Tembus Cahaya 

senter 

1 

2.   

3 

4 

5 

Gelas bening 

Palstik bening 

Kardus 

Karton hitam 

Batu bata  
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Lampiran 5  

MATERI SIKLUS PERTAMA  

 

A. Sifat-Sifat Cahaya 

Benda-benda yang ada di sekitar kita dapat kita lihat apabila ada cahaya 

yang mengenai benda tersebut. Cahaya yang mengenai benda akan dipantulkan 

oleh benda ke mata sehingga benda tersebut dapat terlihat. Cahaya berasal dari 

sumber cahaya. Semua benda yang dapat memancarkan cahaya disebut sumber 

cahaya. 

 

Contoh sumber cahaya adalah matahari, lampu, senter, dan bintang. Cahaya 

memiliki sifat merambat lurus, menembus benda bening, dan dapat dipantulkan. 

 

1. Cahaya Merambat Lurus 

Pernahkah kamu melihat cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah 

atau jendela yang ada di rumahmu? Bagaimana arah rambatan cahaya tersebut? 

Cahaya yang masuk melalui celah-celah jendela merambat lurus. Untuk 

menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus lakukanlah kegiatan berikut ini 

 

2. Cahaya Menembus Benda Bening 

Mengapa kaca jendela rumahmu merupakan kaca yang bening? Bagaimana 

jika kaca tersebut ditutup dengan triplek atau kertas karton? Apakah cahaya 

matahari dapat masuk? Cahaya dapat masuk ke dalam rumahmu selain melalui 

celah-celah juga melalui kaca jendela yang ada di rumahmu. Kaca yang bening 

dapat ditembus oleh cahaya matahari. 

Apabila kamu menutup kaca jendela rumahmu dengan menggunakan karton maka 

cahaya tidak dapat masuk ke dalam rumahmu. Hal ini menunjukkan bahwa 

cahaya hanya dapat menembus benda yang bening. Agar kamu lebih jelas lagi 

bagaimana cahaya menembus benda bening, lakukanlah kegiatan berikut ini! 

 



16 

 

 

 

 

3. Sifat-sifat Cahaya Apabila Mengenai Cermin Datar dan Cermin Lengkung 

(Cekung dan Cembung) 

Sifat-sifat cahaya yang dihasilkan oleh cermin tentunya berbeda-beda 

sesuai dengan bentuk permukaan cermin tersebut. Berdasarkan permukaannya, 

cermin dikelompokkan menjadi tiga, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan 

cermin cembung. 

Cermin datar adalah cermin yang permukaan pantulnya datar. Contohnya cermin 

yang ada di meja rias.  

Cermin cekung adalah cermin yang pemukaan pantulnya berupa cekungan. 

Cekungan ini seperti bagian dalam dari bola. Contohnya bagian dalam lampu 

senter dan lampu mobil.  

Cermin cembung 

Adalah cermin yang permukaan pantulnya berupa cembungan. Cembungan 

ini seperti bagian luar suatu bola. Contohnya spion pada mobil dan motor. 

a. Sifat-sifat cahaya yang mengenai cermin datar 

Hampir setiap hari tentunya kamu berkaca di depan cermin yang ada di kamarmu. 

Untuk mengetahui sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cemin datar, 

lakukanlah kegiatan berikut ini 

b. Sifat-sifat cahaya yang mengenai cermin cekung 

Pemantul cahaya pada lampu mobil dan lampu senter menggunakan cermin 

cekung. Bagaimanakan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung? Untuk 

mengetahui hal tersebut, lakukanlah kegiatan berikut ini   

c. Sifat-sifat cahaya yang mengenai cermin cembung 

Dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai benda yang menggunakan cermin 

cembung, yaitu cermin pada kaca spion kendaraan bermotor baik mobil ataupun 

motor. Pada kendaraan bermotor, kaca spionnya menggunakan cermin cembung 

dengan tujuan agar pengemudi lebih mudah mengendarai kendaraannya, ketika 

melihat kendaraan dan benda lain yang ada di belakangnya. 
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Apabila kamu memperhatikan kendaraan yang ada di belakang motor atau mobil 

yang sedang kamu naiki maka bayangan mobil di cermin terlihat lebih kecil dari 

aslinya. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah semu, tegak 

dan diperkecil.  

4. Pembiasan Cahaya dalam Kehidupan Sehari-hari 

Dasar kolam yang airnya jernih terlihat lebih dangkal dari sebenarnya. 

Peristiwa ini merupakan salah satu bentuk pembiasan cahaya yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. Bagaimana pembiasan cahaya dapat terjadi? Untuk 

mengetahui jawabannya, lakukanlah kegiatan berikut ini 

B. Cahaya Putih Terdiri Atas Berbagai Warna 

Tahukah kamu warna dari cahaya matahari yang setiap hari dipancarkan ke 

bumi? Apakah cahaya matahari berwarna putih? Bagaimana dengan sumber 

cahaya lainnya? Cahaya matahari yang kita lihat seperti warna putih sebenarnya 

terdiri dari berbagai macam warna. Agar lebih jelas, pehatikan uraian berikut ini! 

1. Menunjukkan bahwa cahaya putih terdiri dari berbagai warna 

Untuk mengetahui warna apa saja yang membentuk cahaya putih matahari, 

lakukanlah kegiatan berikut ini!   

2. Peristiwa Penguraian Cahaya dalam Kehidupan Sehari-hari 

Kalian tentu penah melihat pelangi di langit. Pelangi merupakan salah satu 

peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan penguraian 

cahaya. Pelangi biasanya dapat kita 

lihat pada saat hujan turun rintik-rintik. Warna pelangi sama halnya seperti warna 

spectrum cahaya yang terbentuk pada kegiatan yang telah kamu lakukan 

sebelumnya. Warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu pada pelangi 

berasal dari pembiasan dan penguraian cahaya putih matahari oleh bintik-bintik 

air hujan. Pelangi yang memilki warna dan bentuk yang indah dapat kita buat 

melalui percobaan sederhana berikut ini.  
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Lampiran 6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

 Sekolah  : SDN Mangunsari 05 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ Semester : V ( lima )/ II 

Alokasi waktu  : 2 x 2 x 35 menit (2 x pertemuan) 

 

II. Standar Kompetensi  

6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya atau 

model. 

II .  Kompetensi Dasar 

       6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

III . Indikator 

 Menjelaskan  sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan 

 Membedakan berbagai warna 

 Menerapkan penggunaan cahaya dalam berbagai alat optic 

I V. Tujuan 

 Melalui Tanya-jawab,siswa dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya 

 Melalui Tanya-jawab,siswa dapat hubungan cahaya dengan penglihatan 

 Melalui pengamatannya,siswa dapat mengenal sifat cahaya 

 Melalui percobaan,siswa dapat mengenal sifat cahaya 

 Melalui Diskusi Kelompok,siswa dapat menerapkan penggunaan cahaya 

dalam berbagai  

 alat optic 

V . Metode Pembelajaran 

 Ceramah 

 Diskusi Kelompok 

 Percobaan 
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 STAD  

 

VI. Model Pembelajaran 

 Pembelajaran langsung 

VIII. Kegiatan Pembelajaran 

 

PERTEMUAN I 

Tahap/  

Estimasi Waktu 

 

Kegiatan Pembelajaran 

 

Nilai Karakter 

 

Kegiatan Awal 

(10 menit) 

3. Apersepsi 

 Salam 

 Berdoa bersama siswa 

 Absensi kelas 

4. Motivasi 

 Guru memberikan pertanyaan “ 

siapa yang pernah melihat pelangi 

dan warna apa aja yang ada pada 

pelangi”? sebagai cara untuk 

mengarahkan siswa pada pokok 

bahasan materi pelajaran. 

Disiplin  

 

 

 

 

Kerjasama   

Kegiatan Inti 

( 45 Menit ) 

 

4. Eksplorasi 

 Guru menyampaikan materi 

Pembiasan cahaya. 

 Siswa menyimak penjelasan guru 

kemudian menjawab pertanyaan 

singkat yang berkaitan dengan 

materi. 

 Guru membimbing siswa 

melakukan percobaan terhadap 

 

Rasa ingin tahu 

 

Ketekunan  

 

 

Kerjasama  
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materi pembiasan cahaya 

5. Elaborasi 

 Siswa dibagi menjadi 9 kelompok, 

dalam satu kelompok berjumlah 5 

orang. 

 Siswa mendapat lembar soal 

pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi yang harus dipecahkan 

masalahnya dalam kelompok. 

 Kerjasama dan diskusi kelompok 

diamati oleh guru. 

 Kegiatan pembelajaran tetap 

berjalan dan observer melakukan 

observasi aktivitas belajar siswa. 

 Salah satu siswa dalam kelompok 

bertugas mencatat hasil diskusi dan 

percobaan. 

6. Konfirmasi 

 Kelompok yang sudah selesai 

melakukan percobaan dan 

menjawab pertanyaan, 

dipersilahkan maju ke depan kelas 

untuk mempresentasikan hasil 

diskusi dalam kelompok. 

 Kelompok yang tidak maju 

bertugas menanggapi hasil 

kelompok yang maju ke depan 

kelas. 

Kerjasama 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjasama 

Kegiatan 

Penutup 

 Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan bersama materi 

Kerjasama  
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( 15 Menit ) 

 

pelajaran tentang Pembiasan 

cahaya 

 Pelajaran selesai dan di tutup oleh 

guru dengan doa. 

 

 

Disiplin  

 

  PERTEMUAN II 

 

Tahap/ 

Estimasi waktu 

 

Kegiatan Pembelajaran 

 

Nilai Karakter 

 

Kegiatan awal 

(10 menit) 

3. Apersepsi 

 Siswa diberikan pertanyaan “ 

Pernahkan kalian lihat warna yang 

membentuk cahaya putih”? 

4. Motivasi  

 Siswa diberikan pertanyaan “siapa 

yang pernah melihat hujan gerimis 

yang di sertai panas”? 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

Rasa ingin tahu 

Kegiatan Inti 

(40 menit) 

4. Ekplorasi 

b. Guru menyampaikan materi 

Menemukan warna-warna yang 

membentuk cahaya putih. 

 Kemudian guru memberikan 

pertanyaan, Warna apa saja yang 

membentuk cahaya putih? 

5. Elaborasi 

 Siswa diberikan kesempatan untuk 

berkumpul dengan kelompok pada 

pertemuan I. 

 Guru memandu siswa dalam 

diskusi kelas untuk mengulang 

 

Ketekunan  

 

Keberanian  

 

 

Kerjasama 

 

 

 

 

Kerjasama  
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materi pertemuan I. 

 Setelah selesai melakukan diskusi, 

salah satu siswa bertugas mencatat 

hasil diskusi. 

6. Konfirmasi  

 kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi ke depan kelas. 

 Kelompok lain yang belum 

mendapatkan giliran mengomentari 

hasil diskusi kelompok temannya 

yang presentasi. 

 

Keberanian  

 

 

Keberanian  

 

 

Kegiatan 

Penutup 

(20 menit) 

c. Bersama siswa guru kesimpulan 

pembelajaran Menemukan warna-

warna yang membentuk cahaya 

putih. 

 Siswa mengerjakan soal tes 

formatif I. 

 Guru menutup pelajaran dengan 

doa. 

Disiplin 

 

 

Ketekunan  

Disiplin  

 IX . Alat dan Sumber 

1.Alat 

a. Menemukan warna-warna yang membentuk cahaya putih. 

Baskom berisi air, Cermin datar, Kertas HVS atau karton putih. 

    b.   Alat optic 

2. Sumber 

Buku paket IPA Kelas V  

X . Penilaian  

4. Prosedur Penilaian : Penilaian Hasil Belajar 

5. Teknik Penilaian    :  Tes (Formatif) 

6. Instrumen Penilaian : Butir-butir soal (Pilihan Ganda dan essai) 
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Lampiran 7  

Soal siklus II pertemuan pertama  

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

1. Cahaya yang masuk melalui jendela rumah menunjukkan bahwa cahaya 

memiliki sifat .... 

2. Cermin yang biasa di pakai untuk berhias adalah jenis cermin .... 

3. Pembiasan cahaya terjadi karena adanya perbedaan ... antara dua jenis zat. 

4. Apabila cahaya merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat 

maka cahaya akan dibiaskan .... 

5. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu merupakan ....  

6. Sebutkan sifat-sifat cahaya yang kamu ketahui dan berilah contohnya! 

7. Jelaskan sifat-sifat bayangan yang dibentuk apabila sebuah benda diletakkan di 

depan cermin cembung! 

8. Mengapa kaca spion kendaraan bermotor menggunakan cermin cembung? 

Jelaskan! 

9. Mengapa pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air terlihat 

bengkok? 

10. Jelaskan bagaimana proses terjadinya pelangi! 

 

Kunci Jawaban  

1. dapat merambat lurus  

2. Cermin datar 

3. Perbedaan  

4. Lebih terang 

5. Warna pelangi yang terbentuk dari adanya pemantulan cahaya 

6. Dapat dibiaskan, dapat dipantulkan  

7. Berbentuk sama 

8. Untuk melihat kendaraan yang jauh dibelakang agar terlihat dekat dan jelas  

9. Karena adanya pembiasan cahaya 

10. Pembiasan dan penguraian cahaya putih matahari oleh bintik-bintik air hujan  
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 Lampiran 8 

LKS Siklus II Pertemuan I dan II  

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

Kelas / Semester : V/ 2 

Mata pelajaran  : IPA 

Pokok Bahasan : Peristiwa penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-hari 

Nama anggota kelompok: 

1.                                                           4. 

2.      5. 

3.  

A. Tujuan: 

Menunjukkan kegunaan alat optik 

B. Alat dan Bahan: 

1. Mikroskop                     

2. Kamera                        

3. Teropong                       

C. Langkah Kegiatan: 

1. Letakkan benda-benda tersebut diatas meja 

2. Mengamati semut yg mati mengguakan mikroskop 

3. Amatilah apakah semut terlihat kecil atau sebaliknya 

4. Catatlah hasil pengamatanmu lalu dijelaskan di depan 
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Soal siklus II pertemuan kedua  

Pilihan Ganda 

1. Cahaya memiliki sifat dapat …. 

a. merambat lurus                                               b. dipantulkan 

c. dibiaskan                                                        d. semua jawaban benar 

2. Benda-benda berikut yang dapat  tembus cahaya ialah …. 

a. kertas, karton                                                  b. kayu, besi 

c. bola, seng                                                       d. kaca, lensa 

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. Jika cahaya datang dari zat yang kurang rapat menuju zat yang lebih rapat 

cahaya akan …. 

a. dibiaskan mendekati garis normal                   b. dibiaskan menjauhi garis 

normal 

c. dipantulkan kembali                                        d. merambat lurus 

5. Sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh …. 

a. sinar datang dengan bidang batas                     b. sinar datang dengan 

garis normal 

c. sinar pantul dengan dinding pantul                   d. sinar pantul dengan 

garis normal 

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

a. kacamata                                                             b. lampu penerang kendaraan 

bermotor 

c. lampu senter                                                       d. fatamorgana 
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7. Bagian mata yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang 

masuk adalah …. 

a. kornea mata                                                        b. iris 

c. lensa mata                                                          d. retina 

8. Perhatikan gambar berikut… 

 

Sifat bayangan yang dibentuk oleh mata adalah …. 

a. tegak diperbesar                                                   b. terbalik diperbesar 

c. tegak diperkecil                                                   d. terbalik diperkecil 

9. Orang yang menderita rabun jauh dapat ditolong dengan menggunakan  

kacamata berlensa … 

a. cekung                                                               b. cembung 

c. cekung-cembung                                              d. silindris 

10. Gangguan pada mata yang dapat ditolong dengan menggunakan kacamata 

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

a. miopi                                                                b. hipermetropi 

c. presbiopia                                                        d. astigmatisma 

Kunci Jawaban 

1. A           2. D             3. B               4. B           5. C 

6.   C           7. B             8. D               9. A           10. C  

http://dwijunianto.files.wordpress.com/2011/06/untitled1.jpg
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LAMPIRAN 9  

MATERI SIKLUS KEDUA 

 

B. Cahaya Putih Terdiri Atas Berbagai Warna 

Tahukah kamu warna dari cahaya matahari yang setiap hari dipancarkan ke bumi? 

Apakah cahaya matahari berwarna putih? Bagaimana dengan sumber cahaya 

lainnya? Cahaya matahari yang kita lihat seperti warna putih sebenarnya terdiri 

dari berbagai macam warna. Agar lebih jelas, pehatikan uraian berikut ini! 

1. Peristiwa Penguraian Cahaya dalam Kehidupan Sehari-hari 

Kalian tentu penah melihat pelangi di langit. Pelangi merupakan salah satu 

peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan penguraian 

cahaya. Pelangi biasanya dapat kita lihat pada saat hujan turun rintik-rintik. 

Warnapelangi sama halnya seperti warna spektrum cahaya yang terbentuk pada 

kegiatan yang telah kamu lakukan sebelumnya. Warna merah, jingga, kuning, 

hijau, biru, nila dan ungu pada pelangi berasal dari pembiasan dan penguraian 

cahaya putih matahari oleh bintik-bintik air hujan 

 

Mata 

 Mata manusia sebagai alat indra penglihatan dapat dipandang sebagai alat 

optik yang sangat penting bagi manusia. 

Bagian-bagian mata menurut kegunaan fisis sebagai alat optik : Kornea 

merupakan lapisan terluar yang keras untuk melindungi bagian-bagian lain dalam 

mata yang halus dan lunak. Aqueous humor (cairan) yang terdapat di belakang 

kornea fungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Lensa 

terbuat dari bahan bening (optis) yang elastik, merupakan lensa cembung 

berfungsi membentuk bayangan.Iris (otot berwarna) membentuk celah lingkaran 

yang disebut pupil. Pupil berfungsi mengatur banyak cahaya yang masuk ke 

http://sidikpurnomo.net/wp-content/uploads/2008/10/eye.jpg
http://sidikpurnomo.net/wp-content/uploads/2008/10/eye.jpg
http://sidikpurnomo.net/wp-content/uploads/2008/10/eye.jpg
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dalam mata. Lebar pupil diatur oleh iris, di tempat gelap pupil membuka lebar 

agar lebih banyak cahaya yang masuk ke dalam mata. Retina (selaput jala) 

terdapat di permukaan belakang mata yang berfungi sebagai layar tempat 

terbentuknya bayangan benda yang dilihat. Bayangan yang jatuh pada retina 

bersifat : nyata, diperkecil dan terbalik. Bintik buta merupakan bagian pada retina 

yang tidak peka terhadap cahaya, sehingga bayangan jika jatuh di bagian ini tidak 

jelas/kelihatan, sebaliknya pada retina terdapat bintik kuning. Permukaan retina 

terdiri dari berjuta-juta sel sensitif, ada yang berbentuk sel batang berfungsi 

membedakan kesan hitam/putih dan yang berbentuk sel kerucut berfungsi 

membedakan kesan berwarna.Otot siliar (otot lensa mata) berfungsi mengatur 

daya akomodasi mata. Cahaya yang masuk ke mata difokuskan oleh lensa mata ke 

permukaan retina. Oleh sel-sel yang ada di dalam retina, rangsangan cahaya ini 

dikirimkan ke otak. Oleh otak diterjemahkan sehingga menjadi kesan melihat. 

Daya Akomodasi Mata. 

Perlu diketahui bahwa jarak antara lensa mata dan retina selalu tetap. 

Sehingga dalam melihat benda-benda pada jarak tertentu perlu mengubah 

kelengkungan lensa mata. Untuk mengubah kelengkungan lensa mata, yang 

berarti mengubah jarak titik fokus lensa merupakan tugas otot siliar. Hal ini 

dimaksudkan agar bayangan yang dibentuk oleh lensa mata selalu jatuh di retina. 

Pada saat mata melihat dekat lensa mata harus lebih cembung (otot-otot siliar 

menegang) dan pada saat melihat jauh lensa harus lebih pipih (otot-otot siliar 

mengendor).  

Peristiwa perubahan-perubahan ini disebut daya akomodasi. 

Daya akomodasi (daya suai) adalah kemampuan otot siliar untuk 

menebalkan atau memipihkan kecembungan lensa mata yang disesuaikan dengan 

dekat atau jauhnya jarak benda yang dilihat. 

Manusia memiliki dua batas daya akomodasi (jangkauan penglihatan) 

yaitu: 
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1. titik dekat mata (punctum proximum)  

adalah jarak benda terdekat di depan mata yang masih dapat dilihat dengan 

jelas. Untuk mata normal (emetropi) titik dekatnya berjarak 10cm s/d 20cm (untuk 

anak-anak) dan berjarak 20cm s/d 30cm (untuk dewasa). Titik dekat disebut juga 

jarak baca normal. 

2. titik jauh mata (punctum remotum)  

adalah jarak benda terjauh di depan mata yang masih dapat dilihat dengan 

jelas. Untuk mata normal titik jauhnya adalah “tak terhingga”. 

Cacat Mata 

Berkurangnya daya akomodasi mata seseorang dapat menyebabkan 

berkurangnya kemampuan mata untuk melihat benda pada jarak tertentu dengan 

jelas. Cacat mata yang disebabkan berkurangnya daya akomodasi, antara lain 

rabun jauh, rabun dekat dan rabun dekat dan jauh. Selain tiga jenis itu, masih ada 

jenis cacat mata lain yang disebut astigmatisma.  

Cacat mata dapat dibantu dengan kacamata. Kacamata hanya berfungsi 

membantu penderita cacat mata agar bayangan benda yang diamati tepat pada 

retina. Kacamata tidak dapat menyembuhkan cacat mata. Ukuran yang diberikan 

pada kacamata adalah kekuatan lensa yang digunakan. Kacamata berukuran -1,5, 

artinya kacamata itu berlensa negatif dengan kuat lensa -1,5 dioptri.Berkurangnya 

daya akomodasi mata dapat menyebabkan cacat mata sebagai berikut : 

Rabun jauh (miopi)  

Rabun jauh yaitu mata tidak dapat melihat benda-benda jauh dengan jelas, 

disebut juga mata perpenglihatan dekat (terang dekat/mata dekat). Penyebab 

terbiasa melihat sangat dekat sehingga lensa mata terbiasa tebal. Miopi sering 

dialami oleh tukang arloji, penjahit, orang yang suka baca buku (kutu buku) dan 

lain-lain. Untuk mata normal (emetropi) melihat benda jauh dengan akomodasi 

yang sesuai, sehingga bayangan jatuh tepat pada retina. Mata miopi melihat benda 
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jauh bayangan jatuh di depan retina, karena lensa mata terbiasa tebal.  

Mata miopi ditolong dengan kacamata berlensa cekung (negatif). 

Tugas dari lensa cekung adalah membentuk bayangan benda di depan 

mata pada jarak titik jauh orang yang mempunyai cacat mata miopi. Karena 

bayangan jatuh di depan lensa cekung, maka harga si adalah negatif. Dari 

persamaan lensa tipis, 1/f=1/So+1/Si si adalah jarak titik jauh mata miopi. so 

adalah jarak benda ke mataf adalah fokus lensa kaca mata. 

Rabun dekat (hipermetropi) 

Rabun dekat tidak dapat melihat jelas benda dekat, disebut juga mata 

perpenglihatan jauh (terang jauh/mata jauh). Rabun dekat mempunyai titik dekat 

yang lebih jauh daripada jarak baca normal. Penyebab terbiasa melihat sangat jauh 

sehingga lensa mata terbiasa pipih. Rabun dekat sering dialami oleh penerbang 

(pilot), pelaut, sopir dan lain-lain. Rabun jauh ditolong dengan kacamata berlensa 

cembung (positif). 

Bayangan yang dibentuk lensa cembung harus berada pada titik dekat 

mata penderita rabun dekat. Karena bayangan yang dihasilkan lensa cembung 

berada di depan lensa maka harga si adalah negatif. Dari persamaan lensa tipis, 

1/f=1/So+1/Si si adalah jarak titik jauh mata hipermetropi. so adalah jarak benda 

ke mataf adalah fokus lensa kaca mata. 

Mata tua (presbiopi) 

Mata tua tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang sangat jauh 

dan benda-benda pada jarak baca normal, disebabkan daya akomodasi telah 

berkurang akibat lanjut usia (tua). Pada mata tua titik dekat dan titik jauh 

keduanya telah bergeser. Mata tua diatasi atau ditolong dengan menggunakan 

kacamata berlensa rangkap (cembung dan cekung). Pada kacamata dengan lensa 

rangkap, lensa negatif bekerja seperti lensa pada kaca mata miopi, sedangkan 

lensa positif bekerja seperti halnya pada kacamata hipermetropi. 

Astigmatisma (mata silindris) 
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Astigmatisma disebabkan karena kornea mata tidak berbentuk sferik 

(irisan bola), melainkan lebih melengkung pada satu bidang dari pada bidang 

lainnya. Akibatnya benda yang berupa titik difokuskan sebagai garis. Mata 

astigmatisma juga memfokuskan sinar-sinar pada bidang vertikal lebih pendek 

dari sinar-sinar pada bidang horisontal.Astigmatisma ditolong/dibantu dengan 

kacamata silindris. 

Kamera 

 Kamera digunakan manusia untuk merekam kejadian penting atau 

kejadian yang menarik. Banyak jenis dan model kamera dapat kita jumpai dalam 

kehidupan sehari-hari. Kamera yang dipakai wartawan berbeda dengan yang 

dipakai fotografer. Kamera video dipakai dalam pengambilan gambar untuk siaran 

televisi atau pembuatan film. Kamera elektronik (autofokus) lebih mudah dipakai 

karena tanpa pengaturan lensa. Dewasa ini sudah ada kamera digital yang data 

gambarnya tidak perlu melalui proses pencetakan melainkan dapat dilihat atau  

Diolah melalui komputer. 

Lup (kaca pembesar) 

Lup (kaca pembesar) dipakai untuk melihat benda-benda kecil agar 

tampak lebih besar dan jelas. Oleh tukang arloji, lup dipakai agar bagian jam yang 

diperbaikinya kelihatan lebih besar dan jelas. Oleh siswa saat praktikum biologi, 

lup dipakai untuk mengamati bagian hewan atau tumbuhan agar kelihatan besar 

dan jelas. 

Mikroskop 

Penggunaan lup untuk mengamati benda-benda kecil ada batasnya. Jika 

kita menggunakan lup yang berjarak fokus kecil untuk mendapatkan perbesaran 

yang lebih besar, bayangan yang diperoleh tidak sempurna. Untuk itu, diperlukan 

mikroskop. Dengan memakai mikroskop kita dapat mengamati benda atau hewan 

renik, seperti bakteri dan virus yang tidak dapat dilihat mata secara langsung 

ataupun dengan memakai lup. Jenis mikroskop mutakhir yang sudah dibuat 

manusia adalah mikroskup elektron. Dalam subbab ini akan dipelajari mikroskop 
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cahaya yang proses kerjanya memanfaatkan lensa cembung dengan menerapkan 

pembiasan cahaya. 

Teropong (Teleskop) 

A. Teropong bintang 

Teropong bintang disebut juga teropong astronomi. 

- terdiri dari 2 buah lensa cembung. 

- jarak fokus lensa obyektif lebih besar dari jarak fokus lensa okuler. 

B.  Teropong Bumi 

Teropong prisma terdiri atas dua pasang lensa cembung (sebagai lensa objektif 

dan lensa okuler) dan dua pasang prisma kaca siku-siku samakaki. Sepasang 

prisma yang diletakkan berhadapan, berfungsi untuk membelokkan arah cahaya 

dan membalikkan bayangan. 
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LAMPIRAN 10  

    LEMBAR OBSERVASI  

KEGIATAN BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

DENGAN MENERAPKAN  MODEL PEMBELAJARAN  

(Student Teams-Achievement Divisions) STAD 

Siklus    :  I ( Satu )  

Pertemuan    :  Pertama  

Nama guru   :  Siti Zakiah Sri Agustini, S.Pd    

Mata pelajaran  :  IPA  

Pokok bahasan  :  Sifat-sifat cahaya 

Hari /tanggal   :  Salatiga, 26 April 2013  

 

No ASPEK YANG DIOBSERVASI 

Dilakukan  Tidak  Skor  

   

1. Siswa menempati tempat duduknya masing-

masing  
 √ 1 

2. Perhatian siswa dalam materi pembelajaran  √ 1 

3. Keaktifan siswa dalam melakukan diskusi √  3 

4. Partisipasi siswa dalam menjawab pertanyaan 

dalam diskusi kelompok 
 √ 1 

5. Keberanian siswa dalam mengungkapkan 

pendapat pada kelompok 
√  2 

6. Memiliki rasa ingin tahu  √  4 

7. Kerjasama siswa dalam  menyelesaikan 

lembar kerja kelompok.  
√  3 

8.  Mendengarkan dengan serius ketika guru 
member arahan  

√  3 

9. Siswa memperhatikan guru memperkenalkan 

alat peraga  
√  4 

10. Mengamati teman yang sedang 
mempresentasikan hasil diskusi  

√  4 

11 Menyampaikan hasil temuan  √  4 

12. Siswa memiliki keberanian saat guru 
menyuruh menjelaskan hasil diskusi  

√  4 

13 Siswa secara aktif membuat rangkuman   √ 1 

14 Menyelesaikan evaluasi dengan baik dan 
tepat waktu 

√  2 

Jumlah skor    42 
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𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 
 𝑥 100 

 

Keterangan  

1. Skor  I   : banyak siswa yang melakukan kegiatan dalam kategori kurang  

(20 - 49 %) dari jumlah siswa  

2. Skor  2   : banyak siswa yang melakukan kegiatan dalam kategori cukup  

 (50 - 69%) dari jumlah siswa  

3. Skor  3   : banyak siswa yang melakukan kegiatan dalam kategori baik  

 (70 - 89%) dari jumlah siswa  

4. Skor  4   : banyak siswa yang melakukan kegiatan dalam kategori sangat baik  

 (90 - 100%) dari jumlah siswa  

 

Skor maksimum =56  

Nilai aktivitas siswa = 
42

56
 x 100 = 75 

    Keterangan = cukup  
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        LEMBAR OBSERVASI  

KEGIATAN GURU  DALAM PEMBELAJARAN DENGAN 

MENERAPKAN  METODE  (Student Teams-Achievement Divisions) 

STAD  

Siklus    :  I ( Satu )  

Pertemuan    :  Pertama  

Nama guru   :  Siti Zakiah Sri Agustini, S.Pd    

Mata pelajaran              :  IPA  

Pokok bahasan    :  Sifat-sifat cahaya 

Hari /tanggal   :  Salatiga, 26 April 2013  

 

No ASPEK YANG DIOBSERVASI 
Ya  Tidak  Skor  

 

1 Menyampaikan tujuan pembelajaran √  3 

2 Memotivasi siswa √  3 

3 Penguasaan materi pembelajaran √  3 

4 Menjelaskan materi pelajaran melalui pengamatan alat 

peraga yang telah disediakan  

√ 
 4 

5 Penggunaan alat peraga √  4 

6 Menunjukan dan mengenalkan alat peraga yang akan 

digunakan  

√ 
 4 

7 Membagi siswa dalam kelompok √  4 

8 Membagikan lembar tugas siswa  √  4 

9 Membimbing diskusi kelompok √  4 

10 Menyuruh siswa melaporkan hasil kerja kelompoknya √  4 

11 Menyuruh siswa mempresentasikan hasil diskusi  √  4 

12 Menyimpulkan materi pembelajaran  √ 1 

13 Ketepatan waktu mengajar  √ 1 

14 Melakukan evaluasi  √  4 

Jumlah skor    47 
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𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 
 𝑥 100 

 

Skor maksimum =56 

Nilai kinerja guru  = 
47

56
 x 100 = 83 

     Keterangan = baik 
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LEMBAR OBSERVASI  

KEGIATAN BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

DENGAN MENERAPKAN  (Student Teams-Achievement Divisions) 

STAD  

Siklus    :  I ( Satu )  

Pertemuan    :  Kedua  

Nama guru   :  Siti Zakiah Sri Agustini, S.Pd   

Mata pelajaran  :  IPA  

Pokok bahasan  :  Sifat-sifat cahaya 

Hari /tanggal   :  Jumat, 26 April 2013 

 

No ASPEK YANG DIOBSERVASI 

Dilakukan  Tidak  Skor  

   

1 Siswa menempati tempat duduknya masing-

masing  
√  2 

2 Perhatian siswa dalam materi pembelajaran √  3 

3 Keaktifan siswa dalam melakukan diskusi √  3 

4 Partisipasi siswa dalam menjawab pertanyaan 

dalam diskusi kelompok 
√  3 

5 Keberanian siswa dalam mengungkapkan 

pendapat pada kelompok 
√  3 

6 Memiliki rasa ingin tahu  √  4 

7. 
Kerjasama siswa dalam menyelesaikan lembar 

kerja kelompok.  
 √ 1 

8.  Mendengarkan dengan serius ketika teman 

mempresentasikan hasi diskusi kelompok  
√  4 

9. Siswa memperhatikan guru saat membimbing 

dalam menggunakan alat peraga 
√  4 

10. Mengamati cahaya menembus lubang   √  4 

11. Menyampaikan hasil temuan  √  4 

12 Siswa memiliki keberanian saat guru menyuruh 
mempresentasikan hasil kerja kelompok 

√  4 

13 Siswa secara aktif membuat rangkuman   √ 1 

14 Menyelesaikan evaluasi dengan baik dan tepat 

waktu 
√  2 

Jumlah skor  

 

 

  48 



39 

 

 

 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 
 𝑥 100 

Keterangan  

1. Skor  I   : banyak siswa yang melakukan kegiatan dalam kategori kurang (20 - 

49%) dari jumlah siswa  

2. Skor  2  : banyak siswa yang melakukan kegiatan dalam kategori cukup  (50 - 

69%) dari jumlah siswa  

3. Skor  3   : banyak siswa yang melakukan kegiatan dalam kategori baik 

 (70- 89 %) dari jumlah siswa  

4. Skor  4   : banyak siswa yang melakukan kegiatan dalam kategori sangat baik  

(90- 100%) dari jumlah siswa  

 

Skor maksimum =56 

Nilai aktivitas siswa = 
45

56
 x 100 = 85 

Keterangan = baik 
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LEMBAR OBSERVASI  

KEGIATAN GURU  DALAM PEMBELAJARAN DENGAN 

MENERAPKAN  METODE (Student Teams-Achievement Divisions) STAD 

  

Siklus    :  I ( Satu )  

Pertemuan    :  Kedua  

Nama guru   :  Siti Zakiah Sri Agustini, S.Pd    

Mata pelajaran  :  IPA  

Pokok bahasan  :  Sifat-sifat cahaya  

Hari /tanggal   :  Jumat, 26 April 2013 

 

No ASPEK YANG DIOBSERVASI 
Ya  Tidak  Skor  

 

1 Menyampaikan tujuan pembelajaran √  3 

2 Memotivasi siswa √  3 

3 Penguasaan materi pembelajaran √  3 

4 Menjelaskan materi pelajaran melalui 

pengamatan kerja kelompok  

√ 
 4 

5 Penggunaan alat peraga √  4 

6 Menunjukan dan mengenalkan gambar yang akan 

diamati  

√ 
 4 

7 Membagi siswa dalam kelompok √  4 

8 Membagikan lembar tugas siswa  √  4 

9 Membimbing diskusi kelompok √  4 

10 Menyuruh siswa melaporkan hasil kerja 

kelompoknya 

√ 
 4 

11 Menyuruh siswa mengamati pemantulan cahaya 

secara benar  

√ 
 4 

12 Menyimpulkan materi pembelajaran  √ 1 

13 Ketepatan waktu mengajar √  2 

14 Melakukan evaluasi  √  4 

Jumlah skor    48 



41 

 

 

 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 
 𝑥 100 

Keterangan  

Skor I: jika pernyataan tersebut dilakukan oleh guru dalam katagori kurang (20- 

49%) 

Skor 2: jika pernyataan tersebut dilakukan oleh guru dalam katagori cukup (50-

69%) 

Skor 3: jika pernyataan tersebut dilakukan oleh guru dalam katagori baik(70-89%) 

Skor 4   : jika pernyataan tersebut dilakukan oleh guru dalam katagori sangat baik 

 (90-100%) 

 

Skor maksimum =56 

Nilai kinerja guru  = 
48

56
 x 100 = 85 

Keterangan =baik  
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LEMBAR OBSERVASI  

KEGIATAN BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

DENGAN MENERAPKAN  (Student Teams-Achievement Divisions) 

STAD  

Siklus    :  2  (Kedua)  

Pertemuan    :  Pertama  

Nama guru   :  Siti Zakiah Sri Agustini, S.Pd    

Mata pelajaran :  IPA  

Pokok bahasan :  Penerapan penggunaan cahaya dalam berbagai alat optic   

Hari /tanggal   :  Jumat, 3 Mei 2013  

 

No ASPEK YANG DIOBSERVASI 

Dilakukan  Tidak  Skor  

   

1 Siswa menempati tempat duduknya masing-
masing  

√  3 

2 Perhatian siswa dalam materi pembelajaran √  3 

3 Keaktifan siswa dalam melakukan diskusi √  4 

4 Partisipasi siswa dalam menjawab pertanyaan 

dalam diskusi kelompok 
√  4 

5 Keberanian siswa dalam mengungkapkan 
pendapat pada kelompok 

√  4 

6. Memiliki rasa ingin tahu  √  4 

7.  Kerjasama siswa dalam menyelesaikan lembar 

kerja kelompok.  
√  4 

8. Mendengarkan dengan serius ketika guru 

menjelaskan cara menggunakan alat peraga  
√  4 

9. Siswa memperhatikan kelompok lain diskusi  √  4 

10. Mengamati hasil diskusi √  4 

11 Menyampaikan hasil temuan  √  3 

12 Siswa memiliki keberanian saat guru menyuruh 

menjelaskan hasil diskusi kelompok 
√  2 

13 Siswa secara aktif membuat rangkuman  √  3 

14 Menyelesaikan evaluasi dengan baik dan tepat 

waktu 
√  4 

Jumlah skor    50 
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𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 
 𝑥 100 

 

Keterangan  

1. Skor  I   : banyak siswa yang melakukan kegiatan dalam kategori kurang (20-

49%) dari jumlah siswa  

2. Skor  2   : banyak siswa yang melakukan kegiatan dalam kategori cukup  (50-

69%) dari jumlah siswa  

3. Skor  3   : banyak siswa yang melakukan kegiatan dalam kategori baik  (70-

89%) dari jumlah siswa  

4. Skor  4   : banyak siswa yang melakukan kegiatan dalam kategori sangat baik  

(90-100%) dari jumlah siswa  

  

Skor maksimum =56 

Nilai aktivitas siswa = 
50

56
 x 100 = 89 

Keterangan = baik  
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LEMBAR OBSERVASI   

KEGIATAN GURU  DALAM PEMBELAJARAN DENGAN 

MENERAPKAN  METODE  (Student Teams-Achievement Divisions) STAD 

Siklus    :  2 ( Kedua )  

Pertemuan    :  Pertama  

Nama guru   :  Siti Zakiah Sri Agustini, S.Pd    

Mata pelajaran  :  IPA  

Pokok bahasan  :  Penerapan penggunaan cahaya dalam berbagai 

alat optic   

Hari /tanggal   :  Jumat, 3 Mei 2013  

 

No ASPEK YANG DIOBSERVASI 
Ya  Tidak  Skor  

 

1 Menyampaikan tujuan pembelajaran √  3 

2 Memotivasi siswa √  3 

3 Penguasaan materi pembelajaran √  4 

4 Menjelaskan materi pelajaran melalui pengamatan 

gambar yang sudah ditentukan 

√ 
 4 

5 Penggunaan alat peraga √  4 

6 Menunjukan dan mengenalkan mikroskop dan kamera 

yang akan diamati  

√ 
 4 

7 Membagi siswa dalam kelompok √  4 

8 Membagikan lembar tugas siswa  √  4 

9 Membimbing diskusi kelompok √  4 

10 Menyuruh siswa melaporkan hasil kerja kelompoknya √  4 

11 Menyuruh siswa mendiskusikan hasil kelompok  √  3 

12 Menyimpulkan materi pembelajaran √  2 

13 Ketepatan waktu mengajar √  3 

14 Melakukan evaluasi  √  4 

Jumlah skor    50 
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Keterangan  

Skor I    : jika pernyataan tersebut dilakukan oleh guru dalam katagori kurang (20-

49%) 

Skor 2   : jika pernyataan tersebut dilakukan oleh guru dalam katagori cukup (50-

69%) 

Skor 3   : jika pernyataan tersebut dilakukan oleh guru dalam katagori baik(70-

89%) 

Skor 4   : jika pernyataan tersebut dilakukan oleh guru dalam katagori sangat baik 

(90-100%) 

 

Skor maksimum =56 

Nilai kinerja guru  = 
50

56
 x 100 = 89 

Keterangan = baik  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

LEMBAR OBSERVASI  

KEGIATAN BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

DENGAN MENERAPKAN  (Student Teams-Achievement Divisions) 

STAD  

Siklus    :  2 ( Kedua )  

Pertemuan    :  Kedua 

Nama guru   :  Siti Zakiah Sri Agustini, S.Pd   

Mata pelajaran :  IPA  

Pokok bahasan :  Penerapan penggunaan cahaya dalam berbagai alat optic   

Hari /tanggal   :  Jumat, 3 Mei 2013  

 

No ASPEK YANG DIOBSERVASI 

Dilakukan  Tidak  Skor  

   

1 Siswa menempati tempat duduknya masing-
masing  

√ 
 4 

2 Perhatian siswa dalam materi pembelajaran √  4 

3 Keaktifan siswa dalam melakukan diskusi √  4 

4 
Partisipasi siswa dalam menjawab pertanyaan 

dalam diskusi kelompok 
√ 

 4 

5 
Keberanian siswa dalam mengungkapkan 

pendapat pada kelompok 
√ 

 4 

6. Memiliki rasa ingin tahu  √ 
 4 

7.  
Kerjasama siswa dalam menyelesaikan lembar 

kerja kelompok.  
√ 

 4 

8. 
Mendengarkan dengan serius ketika guru 
menjelaskan cara menggunakan alat peraga  

√ 
 4 

9. 
Siswa memperhatikan mikroskop yang telah 

telah dijelaskan oleh guru  
√ 

 4 

10. 
Mengamati semut menggunakan mikroskop  √ 

 4 

11 
Menyampaikan hasil temuan  √ 

 3 

12 
Siswa memiliki keberanian saat guru menyuruh 
membacakan hasil diskusi   

√ 
 3 

13 
Siswa secara aktif membuat rangkuman  √ 

 3 

14 
Menyelesaikan evaluasi dengan baik dan tepat 
waktu 

√  4 

Jumlah skor    53 
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𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 
 𝑥 100 

 

Keterangan  

1.Skor  I   : banyak siswa yang melakukan kegiatan dalam kategori kurang (20-

49%) dari jumlah siswa  

2. Skor  2   : banyak siswa yang melakukan kegiatan dalam kategori cukup  (50-

69%) dari jumlah siswa  

3. Skor  3   : banyak siswa yang melakukan kegiatan dalam kategori baik  (70-

89%) dari jumlah siswa  

4.Skor  4   : banyak siswa yang melakukan kegiatan dalam kategori sangat baik  

(90-100%) dari jumlah siswa  

 

Skor maksimum =56  

Nilai aktivitas siswa = 
53

56
 x 100 = 94 

Keterangan = sangat baik  
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LEMBAR OBSERVASI 

KEGIATAN GURU  DALAM PEMBELAJARAN DENGAN 

MENERAPKAN  METODE (Student Teams-Achievement Divisions) 

STAD 

 

Siklus    :  2 ( Kedua ) 

Pertemuan    :  Kedua 

Nama guru   :  Siti Zakiah Sri Agustini, S.Pd 

Mata pelajaran :  IPA 

Pokok bahasan :  Penerapan penggunaan cahaya dalam berbagai alat optic 

Hari /tanggal   :  Jumat, 3 Mei 2013 

 

No ASPEK YANG DIOBSERVASI 
Ya  Tidak  Skor  

 

1 Menyampaikan tujuan pembelajaran √  4 

2 Memotivasi siswa √  4 

3 Penguasaan materi pembelajaran √  4 

4 Menjelaskan materi pelajaran sesuai dengan alat 

peraga yang telah di tentukan 

√ 
 4 

5 Penggunaan alat peraga √  4 

6 Menunjukan dan mengenalkan kamera yang akan 

diamati  

√ 
 4 

7 Membagi siswa dalam kelompok √  4 

8 Membagikan lembar tugas siswa  √  4 

9 Membimbing diskusi kelompok √  4 

10 Menyuruh siswa melaporkan hasil kerja 

kelompoknya 

√ 
 4 

11 Menyuruh siswa mengurutkan menyampaikan 

hasil diskusi  

√ 
 4 

12 Menyimpulkan materi pembelajaran √  3 

13 Ketepatan waktu mengajar √  4 

14 Melakukan evaluasi  √  4 

Jumlah skor    55 
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𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 
 𝑥 100 

 

Keterangan  

Skor I    : jika pernyataan tersebut dilakukan oleh guru dalam katagori kurang (20-

49%) 

Skor 2   : jika pernyataan tersebut dilakukan oleh guru dalam katagori cukup (50-

69%) 

Skor 3   : jika pernyataan tersebut dilakukan oleh guru dalam katagori baik(70-

89%) 

Skor 4   : jika pernyataan tersebut dilakukan oleh guru dalam katagori sangat baik 

(90-100%) 

 

Skor maksimum =56 

Nilai kinerja guru  = 
55

56
 x 100 = 98 

Keterangan = sangat baik  
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 Lampiran 11 

NILAI PRASIKLUS MAPEL IPA KELAS V SEMESTER I  

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 SDN Mangunsari 05 

 

No Nama Nilai Keterangan 

 

1 AW 60 Tidak Tuntas 

2 ABP 80 Tuntas 

3 DF 60 Tidak Tuntas 

4 FAP 60 Tidak Tuntas 

5 MAD 85 Tuntas 

6 ARO 80 Tuntas 

7 AWP  20 Tidak Tuntas 

8 AY  64 Tidak Tuntas 

9 ADH  68 Tuntas 

10 ACR  78 Tuntas 

11 AYP  70 Tuntas 

12 ANA  75 Tuntas 

13 AAA  64 Tidak Tuntas 

14 AWK  70 Tuntas 

15 ADP 72 Tuntas 

16 AR 75 Tuntas 

17 BRC  72 Tuntas 

18 BSA 64 Tidak Tuntas 

19 CN  76 Tuntas 

20 DC  76 Tuntas 

21 DA  60 Tidak Tuntas 

22 DAP  60 Tidak Tuntas 

23 DAN  75 Tuntas 

24 DWP  70 Tuntas 

25 DAC  56 Tidak Tuntas 

26 EDO  55 Tidak Tuntas 

27 EDP  75 Tuntas 

28 IWA  0 Tidak Tuntas 

29 JAC 80 Tuntas 

30 LPA  48 Tidak Tuntas 

31 LPD  80 Tuntas 

32 MYS 75 Tuntas 

33 MFI  80 Tuntas 

34 NKH  40 Tidak Tuntas 

35 NS  36 Tidak Tuntas 

36 NA  75 Tuntas 

37 NWA  80 Tuntas 
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38 PA  52 Tidak Tuntas 

39 RP  85 Tuntas 

40 TMR  60 Tidak Tuntas 

41 YBS  68 Tuntas 

42 ZBD  63 Tidak Tuntas 

43 RBP  55 Tidak Tuntas  

44 DAP 55 Tidak Tuntas 

45 RKF 68 Tuntas  

46 EIP 30 Tidak Tuntas 

Jumlah 2950  

Rata-rata Kelas 64,2  

Nilai Maksimal 85  

Nilai minimal 0  

KKM  65  
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NILAI HASIL SIKLUS I MAPEL IPA KELAS V SEMESTER II  

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 SDN Mangunsari 05 

 

No Nama Nilai Keterangan 

1 AW 80 Tuntas 

2 ABP 80 Tuntas 

3 DF 60 Tidak Tuntas 

4 FAP 60 Tidak Tuntas 

5 MAD 75 Tuntas 

6 ARO 70 Tuntas 

7 AWP  60 Tidak Tuntas 

8 AY  90 Tuntas 

9 ADH  75 Tuntas 

10 ACR  85 Tuntas 

11 AYP  60 Tidak Tuntas 

12 ANA  50 Tidak Tuntas 

13 AAA  95 Tuntas 

14 AWK  80 Tuntas 

15 ADP 80 Tuntas 

16 AR 95 Tuntas 

17 BRC  70 Tuntas 

18 BSA 80 Tuntas 

19 CN  90 Tuntas 

20 DC  50 Tidak Tuntas 

21 DA  70 Tuntas 

22 DAP  50 Tidak Tuntas 

23 DAN  70 Tuntas 

24 DWP  70 Tuntas 

25 DAC  50 Tidak Tuntas 

26 EDO  55 Tidak Tuntas 

27 EDP  80 Tuntas 

28 IWA  70 Tuntas 

29 JAC 90 Tuntas 

30 LPA  60 Tidak Tuntas 

31 LPD  70 Tuntas 

32 MYS 80 Tuntas 

33 MFI  60 Tidak Tuntas 

34 NKH  60 Tidak Tuntas 

35 NS  90 Tuntas 

36 NA  85 Tuntas 

37 NWA  80 Tuntas 

38 PA  60 Tidak Tuntas 

39 RP  70 Tuntas 
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40 TMR  75 Tuntas 

41 YBS  85 Tuntas 

42 ZBD  85 Tuntas 

43 RBP  60 Tidak Tuntas 

44 DAP 80 Tuntas 

45 RKF 75 Tuntas 

46 EIP 60 Tidak Tuntas 

Jumlah 3325  

Rata-rata Kelas 72,3  

Nilai Maksimal 95  

Nilai minimal 50  

KKM  65  
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NILAI HASIL SIKLUS II MAPEL IPA KELAS V SEMESTER II  

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 SDN Mangunsari 05 

 

No Nama Nilai Keterangan 

1 AW 90 Tuntas 

2 ABP  60 Tidak Tuntas 

3 DF  80 Tuntas 

4 FAP 90 Tuntas 

5 MAD 80 Tuntas 

6 ARO  70 Tuntas 

7 AWP  90 Tuntas 

8 AYS  100 Tuntas 

9 ADH  90 Tuntas 

10 ACR  90 Tuntas 

11 AYP  80 Tuntas 

12 ANA  80 Tuntas 

13 AAA  90 Tuntas 

14 AWK  100 Tuntas 

15 ADP 100 Tuntas 

16 AR 80 Tuntas 

17 BRC  90 Tuntas 

18 BSA  80 Tuntas 

19 CN  80 Tuntas 

20 DC  60 Tidak Tuntas  

21 DA  80 Tuntas 

22 DAP  90 Tuntas 

23 DAN  90 Tuntas 

24 DWP  80 Tuntas 

25 DAC  80 Tuntas 

26 EDO  80 Tuntas 

27 EDP  90 Tuntas 

28 IWP  60 Tidak Tuntas 

29 JAC 90 Tuntas 

30 LPA  60 Tidak Tuntas 

31 LVD  90 Tuntas 

32 MYS 90 Tuntas 

33 MFI  90 Tuntas 

34 NKH  90 Tuntas 

35 NS  80 Tuntas 

36 NA  90 Tuntas 

37 NWA  90 Tuntas 

38 PA  80 Tuntas 

39 RP  90 Tuntas 
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40 TM  90 Tuntas 

41 YBS  100 Tuntas 

42 ZBD  60 Tidak Tuntas 

43 RBP  90 Tuntas 

44 DAP 70 Tuntas 

45 RKF 70 Tuntas 

46 EIP 90 Tuntas 

Jumlah 3840  

Rata-rata Kelas 83,47  

Nilai Maksimal 100  

Nilai minimal 60  

KKM  65  
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Lampiran 12 

FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 

  

Guru memberi arahan sebelum siswa melakukan 

kegiatan belajar kelompok 

 

Siswa melakukan percobaan di depan kelas tentang 

cahaya dapat dipantulkan 

 

Siswa melakukan percobaan tentang cahaya 

merambat lurus 

 

Guru member arahan kepada siswa melakukan 

percobaan 

 

Siswa melakukan percobaan, bahwa cahaya tidak 

dapat menembur benda padat seperti batu  

 

Siswa mulai bersiap melakukan evaluasi 
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FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 

  

Guru memberi arahan sebelum siswa melakukan 

kegiatan belajar kelompok 

 

Guru member arahan cara menggunkan microskop 

 

Siswa melakukan percobaan, mengunakan microskop 
Siswa melakukan percobaan cahaya dapat dibiaskan 

 

Siswa bersama guru menyimpulkan pelajaran  
 

Siswa melakukan evaluasi siklus II 

 


