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Pembelajaran 

( RPP ) 

Siklus I dan Siklus II 

 
 

 



92 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

SIKLUS I 

 

Sekolah  : SD Negeri 2 Selodoko 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/semester : 5 ( Lima ) / II (dua) 

Materi pokok :   Sifat-sifat cahaya 

Alokasi waktu :  6 x 35 menit ( 3 x Pertemuan) 

 

I. Standar  Kompetensi 

6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu 

karya/model 

II. Kompetensi Dasar 

6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

III. Indikator 

Pertemuan I 

 Menyebutkan sumber-sumber cahaya 

 Menyebutkan sifat-sifat cahaya 

 Menjelaskan bahwa cahaya merambat lurus 

 Menjelaskan bahwa cahaya dapat menembus benda bening 

 Menyebutkan benda yang dapat tembus cahaya dan tidak dapat 

tembus cahaya 

Pertemuan II 

a. Menjelaskan bahwa cahaya dapat dipantulkan 

b. Memahami sifat cermin datar, cermin cekung dan cermin cembung 

c. Menjelaskan bahwa cahaya dapat dibiaskan 
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IV. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan I 

a. Melalui tanya jawab tentang sumber cahaya, siswa dapat 

menyebutkan sumber-sumber cahaya dengan benar 

b. Melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat 

cahaya dengan benar 

c. Melalui demontrasi dan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan bahwa 

cahaya merambat lurus dengan benar 

d. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan contoh peristiwa 

cahaya merambat lurus dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat 

e. Melalui demonstrasi dan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan bahwa 

cahaya dapat menembus benda bening dengan benar 

f. Melalui demonstrasi dan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan 

benda yang dapat tembus cahaya dan tidak dapat tembus cahaya 

dengan tepat 

Pertemuan II 

a. Melalui demonstrasi dan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan bahwa 

cahaya dapat dipantulkan dengan benar 

b. Melalui penjelasan guru, siswa dapat memahami sifat cermin datar, 

cermin cekung, cermin cembung dengan benar 

c. Melalui diskusi kelompok tentang cahaya yang dipantulkan, siswa 

dapat menjelaskan contoh peristiwa cahaya dapat dipantulkan dalam 

kehidupan sehari-hari dengan tepat 

d. Melalui demonstrasi, siswa dapat menjelaskan bahwa cahaya dapat 

dibiaskan dengan benar 

e. Melalui diskusi kelompok tentang pembiasan cahaya, siswa dapat 

menjelaskan contoh peristiwa cahaya dapat dibiaskan dalam 

kehidupan sehari-hari 
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V. Materi Ajar 

Sifat-sifat cahaya (Terlampir) 

 Cahaya merambat lurus 

 Cahaya dapat menembus benda bening 

 Cahaya dapat dipantulkan 

 Cahaya dapat dibiaskan 

VI. Model dan Metode pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

Metode : Ceramah, Demonstrasi, Tanya jawab, Diskusi 

kelompok,   Penugasan 

VII. Langkah-langkah pembelajaran 

Pertemuan ke-1 Alokasi waktu 

1. Kegiatan Awal 

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam 

 Mengkondisikan kelas supaya tertib dan siap untuk 

menerima pelajaran 

 Motivasi : yel- yel “tepuk semangat” 

 Apersepsi 

Siswa bersama guru melakukan tanya jawab 

“bagaimana keadaan ruangan di malam hari kalau 

tidak ada lampu penerangan?” 

 Orientasi 

Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai 

 Guru menyampaikan KKM yang harus dicapai (70) 

 

 

( 5 Menit ) 
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2. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi ( 10 menit) 

 Siswa bersama dengan guru melakukan tanya  

jawab tentang manfaat adanya cahaya 

 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyebutkan benda-benda yang dapat 

memancarkan cahaya 

 Elaborasi ( 35 menit ) 

 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

sifat-sifat cahaya 

 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok yang 

setiap anggota kelompok dipilih oleh guru 

 Guru menjelaskan tugas masing-masing 

kelompok 

 Setiap kelompok mengambil tugas yang harus 

dikerjakan masing-masing kelompok 

 Materi tugas kelompok, antara lain 

 Cahaya merambat lurus 

 Cahaya dapat menembus benda bening 

 Setiap kelompok mendiskusikan materi tersebut 

dan mengerjakan tugas pada Lembar Kerja 

Kelompok (LKK) 

 Setelah selesai mendiskusikan, hasil kerja 

kelompok dibahas bersama-sama  

 Siswa dibagi menjadi empat kelompok bermain 

dengan anggota berbeda dari kelompok 

sebelumnya 

 Tiap kelompok bermain kartu soal sesuai aturan 

yang dijelaskan oleh guru 

 Siswa dibimbing oleh guru saat melakukan 

(50 Menit ) 
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permainan 

 Perhitungan skor masing-masing siswa jika 

permainan sudah selesai 

 Siswa yang mendapat skor terbanyak dari tiap 

kelompok berhak mewakili kelompoknya untuk 

mengikuti turnamen 

 Pemberian penghargaan kepada kelompok 

terbaik yang berhasil memenangkan turnamen 

 Konfirmasi ( 5 Menit ) 

 Memberikan umpan balik positif dan penguatan 

dalam bentuk lisan 

 Memberikan konfirmasi dengan bertanya jawab 

tentang hal-hal yang belum di ketahui siswa 

 Memberikan motivasi kepada siswa yang 

belum berpartisipasi aktif 

3. Kegiatan Penutup 

 Siswa merangkum dan menarik kesimpulan dari 

hasil pembelajaran 

 Siswa dan guru mengadakan refleksi terhadap 

proses pembelajaran berupa kritik dan saran 

 Guru menutup pelajaran dengan nasihat 

 

(15 Menit ) 

Pertemuan ke-2  

1. Kegiatan Awal 

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam 

 Mengkondisikan kelas supaya tertib dan siap untuk 

menerima pelajaran 

 Motivasi : yel- yel “tepuk semangat “ 

 Apersepsi 

 

( 5 Menit ) 
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Siswa bersama guru melakukan tanya jawab “Disaat 

mati lampu, apakah anak-anak pernah menyalakan 

senter dan menyorotkannya ke dinding? Apa yang 

terjadi pada cahaya yang dihasilkan dari senter? 

 Orientasi 

Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai 

 Guru menyampaikan KKM yang harus dicapai (70) 

2. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi ( 10 menit) 

 Siswa diingatkan kembali materi sebelumnya 

tentang cahaya dapat merambat lurus dan 

cahaya dapat menembus benda bening 

 Siswa bersama dengan guru melakukan tanya 

jawab tentang cahaya senter yang di sorotkan 

ke dinding 

 Elaborasi ( 35 menit ) 

 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

sifat-sifat cahaya 

 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok yang 

setiap anggota kelompok dipilih oleh guru 

 Guru menjelaskan tugas masing-masing 

kelompok 

 Setiap kelompok mengambil tugas yang harus 

dikerjakan masing-masing kelompok 

 Materi tugas kelompok, antara lain 

 Cahaya dapat dipantulkan 

 Cahaya dapat dibiaskan 

 Setiap kelompok mendiskusikan materi tersebut 

dan mengerjakan tugas pada Lembar Kerja 

 

( 50 Menit ) 
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Kelompok (LKK) 

 Setelah selesai mendiskusikan, hasil kerja 

kelompok dibahas bersama-sama  

 Siswa dibagi menjadi empat kelompok bermain 

dengan anggota berbeda dari kelompok 

sebelumnya 

 Tiap kelompok bermain kartu soal sesuai aturan 

yang dijelaskan oleh guru 

 Siswa dibimbing oleh guru saat melakukan 

permainan 

 Perhitungan skor masing-masing siswa jika 

permainan sudah selesai 

 Siswa yang mendapat skor terbanyak dari tiap 

kelompok berhak mewakili kelompoknya untuk 

mengikuti turnamen 

 Pemberian penghargaan kepada kelompok 

terbaik yang berhasil memenangkan turnamen 

 Konfirmasi ( 5 Menit ) 

 Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika 

masih mengalami kesulitan  

 Memberikan motivasi kepada siswa yang 

belum berpartisipasi aktif 

3. Kegiatan Penutup 

 Siswa merangkum dan menarik kesimpulan dari 

hasil pembelajaran 

 Siswa dan guru mengadakan refleksi terhadap 

proses pembelajaran berupa kritik dan saran 

 Siswa diberikan pekerjaan rumah (PR) 

 Guru menutup pelajaran dengan nasihat 

 

( 15 Menit ) 
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Pertemuan ke-3  

1. Kegiatan Awal 

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam 

 Mengkondisikan kelas supaya tertib dan siap 

untuk menerima pelajaran 

 Motivasi : menyanyikan lagu “Disini Senang 

Disana Senang 

 Orientasi 

Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai 

 Guru menyampaikan KKM yang harus dicapai 

(70) 

 

( 5 menit) 

2. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi ( 5 menit) 

 Siswa diingatkan kembali materi sebelumnya 

tentang sifat-sifat cahaya 

 Elaborasi (10 menit ) 

 Siswa bersama dengan guru melakukan tanya 

jawab tentang sifat-sifat cahaya 

 Membahas pekerjaan rumah 

 Konfirmasi ( 5 Menit ) 

 Memberikan umpan balik positif dan penguatan 

dalam bentuk lisan dan apresiasi untuk 

kelompok yang paling baik 

 Memberikan konfirmasi dengan bertanya jawab 

tentang hal-hal yang belum di ketahui siswa 

 Memberikan motivasi kepada siswa yang belum 

berpartisipasi aktif 

 

( 20 menit) 
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3. Kegiatan Penutup 

 Siswa merangkum dan menarik kesimpulan 

dari hasil pembelajaran 

 Siswa mengerjakan soal evaluasi yang sudah di 

berikan oleh guru  

 Siswa bersama guru mengoreksi hasil evaluasi  

 Pemberian penghargaan pada kelompok terbaik 

 Guru menutup pelajaran dengan nasihat 

 

(40 Menit ) 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

 Lingkungan 

 Lampu senter 

 Kertas HVS, karton, plastik hitam, kardus, plastik putih, papan, 

sedotan,  

 Gelas berisi air bening 

 Rositawaty. S, dkk. 2008. Buku Senang Belajar Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional.  

 Azmiyawati, Choiril,dkk. 2008. Buku Ilmu Pengetahuan Alam 

Salingtemas untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional.  

 Kholil, Munawar, dkk. 2008. Buku Ilmu Pengetahuan Alam untuk 

Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional. 

IX. Penilaian 

a. Teknik Penilaian : Tes (Tes formatif ) 

b. Bentuk penilaian : Tes tertulis 

c. Instrumen Penilaian : Soal pilihan ganda (Terlampir) 
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102 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK) 

SIKLUS I 

Pertemuan 1 

 

Sekolah  : SD Negeri 2 Selodoko 

Kelas/Semester : V (Lima) / II (Dua) 

Materi   : Sifat-sifat cahaya 

Waktu pengerjaan : 15 menit 

 

 

 

 

 

 

Kerjakanlah soal di bawah ini bersama dengan teman sekelompokmu! 

Pastikan semua anggota kelompok mampu mengerjakan soal dengan baik 

dan benar! 

 

A. Isilah titk-titik berikut dengan jawaban yang singkat dan tepat! 

1. Sumber cahaya yang paling utama di bumi adalah........... 

2. Benda-benda yang dapat memacarkan cahaya disebut......... 

3. Cahaya yang dapat masuk kedalam rumah menunjukkan bahwa cahaya 

memiliki sifat........ 

4. Benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya disebut .......... 

5. Kaca dan plastik merupakan contoh benda...... 

 

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan uraian singkat! 

1. Jelaskan alasanmu mengapa cahaya sangat penting dalam kehidupan kita!  

2. Sebutkan sifat-sifat cahaya yang kamu ketahui! 

3. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang membuktikan bahwa 

cahaya merambat lurus! 

Kelompok : 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Kunci Jawaban 

A. 1.  Matahari 

2.  Sumber cahaya 

3.  Cahaya merambat lurus 

4.  Benda gelap/benda tidak tembus cahaya 

5.  Benda bening 

B. 

1. Cahaya sangat penting bagi kehidupan kita karena tanpa cahaya kita tidak 

bisa melihat benda-benda disekitar kita dan menikmati keindahan alam 

semesta ciptaan Allah. Misalnya ditempat gelap pada malam hari, kita 

tidak bisa melihat, membaca ataupun menulis.  

2. Sifat-sifat cahaya 

a. Cahaya dapat merambat lurus 

b. Cahaya dapat menembus benda bening 

c. Cahaya dapat dipantulkan 

d. Cahaya dapat dibiaskan 

3. Contoh cahaya merambat lurus adalah cahaya matahari yang menembus 

celah genting rumah, cahaya itu akan masuk kedalam rumah sesuai dengan 

celah genting yang dilaluinya. 

Kriteria Penilaian 

1. Bagian A, satu nomor dijawab benar diberi skor 1 

2. Bagian A, dijawab salah atau tidak dijawab diberi skor 0 

3. Total skor bagian A = 5 

4. Bagian B : a. Jika jawaban benar dan sempurna            = 15 

       b. Jika jawaban benar tapi uraian kurang lengkap        = 10-14 

       c. Jika jawaban salah tetapi diuraikan            =5-9 

       d. Jika tidak menjawab              = 0 

5. Total skor bagian B tiap nomornya jika benar semua = 15 

6. Total skor bagian B jika benar semua = 45 

7.  
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LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK) 

SIKLUS I 

Pertemuan 2 

 

Sekolah  : SD Negeri 2 Selodoko 

Kelas/Semester : V (Lima) / II (Dua) 

Waktu pengerjaan : 10 menit 

 

 

 

 

 

Kerjakanlah soal di bawah ini bersama dengan teman sekelompokmu! 

Pastikan semua anggota kelompok mampu mengerjakan soal dengan baik! 

A. Isilah titk-titik berikut dengan jawaban yang singkat dan tepat! 

1. Jika cahaya mengenai permukaan yang kasar, pantulan cahayanya akan 

terhambur kesegala arah. Pemantulan ini disebut........... 

2. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh cermin cembung adalah......... 

3. Peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium 

rambatan yang berbeda disebut......... 

4. Bayangan yang tidak dapat ditangkap oleh layar disebut bayangan .......... 

5. Jika cahaya datang dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat, 

maka akan dibiaskan............... garis normal 

6. Pemantulan teratur akan terjadi jika cahaya senter dipantulkan ke 

permukaan........... 

7. Maya, tegak, diperbesar merupakan sifat bayangan dari cermin........ 

8. Cermin yang digunakan untuk spion pada kendaraan bermotor adalah.... 

9. Sudut datang merupakan sudut yang dibentuk oleh......... dan ........... 

10. Ikan dikolam yang jernih kelihatan lebih besar merupakan contoh sifat 

cahaya......... 

 

Kelompok : 

1. 

2. 

3. 

4. 
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B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan uraian singkat! 

1. Sebut dan jelaskan secara singkat macam-macam cermin dan sifat 

bayangannya! 

2. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari yang membuktikan bahwa 

cahaya dapat dibiaskan! 

 

Kunci Jawaban 

A. 1.  Pemantulan baur 

2.   Maya, tegak, diperkceil 

3.   Pembiasan 

4.   Semua/maya 

5.   Menjauhi garis normal 

6.   Licin, datar, cermin datar 

7.   Cermin cekung 

8.   Cermin cembung 

9.   Sinar datang dan garis normal 

10. Cahaya dapat dibiaskan 

B. 

1. Macam-macam cahaya dan sifatnya 

a. Cermin datar, sifat bayangan maya, tegak, ukuran bayangan sama 

dengan ukuranyang sebenarnya 

b. Cermin cekung, sifat bayangan maya, tegak, diperkecil 

c. Cermin cembung, sifat bayangan maya, tegak, diperbesar 

2. Contoh yang membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan 

a. Ikan yang berada dikolam yang jernih terlihat lebih besar dari aslinya 

b. Dasar sungai yang jernih tampak lebih dangkal dari sebenarnya 

c. Jalan raya yan beraspal pada siang hari tampak berair 
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Kriteria Penilaian 

1. Bagian A, satu nomor dijawab benar diberi skor 1 

2. Bagian A, dijawab salah atau tidak dijawab diberi skor 0 

3. Total skor bagian A = 10 

4. Bagian B : a. Jika jawaban benar dan sempurna    = 20 

       b. Jika jawaban benar tapi uraian kurang lengkap = 10-19 

       c. Jika jawaban salah tetapi diuraikan    =5 

       d. Jika tidak menjawab        = 0 

5. Total skor bagian B tiap nomornya jika benar semua = 20 

6. Total skor bagian B jika benar semua = 40 

7.  
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PERLENGKAPAN MODEL TGT 

Pertemuan 1 

 Kartu Bernomor 

 

 

 LEMBAR PERMAINAN 

Mata Pelajaran IPA 

Pokok Bahasan : Sifat-sifat cahaya 

1. Cahaya dapat menembus benda sehingga dikenal istilah benda …… dan 

benda gelap. 

2. Agus mengamati cahaya matahari yang masuk lewat celah-celah genting. 

Cahaya tersebut merambat dengan bentuk …… 

3. Ketika senter mengenai tembok, cahaya tidak dapat diteruskan karena 

tembok termasuk ……. 

4. Buku berbentuk persegi panjang. Jika buku tersebut dikenai cahaya akan 

terbentuk bayangan buku dengan bentuk persegi panjang pula. 

Terbentuknya bayangan seperti itu membuktikkan bahwa cahaya ….. 

5. Benda-benda yang dapat memancarkan cahaya disebut …… 

6. Sebutkan macam-macam sumber cahaya! 

7. Sebutkan contoh peristiwa yang dapat membuktikan bahwa cahaya dapat 

merambat lurus! 

8. Apa yang terjadi jika di dunia ini tidak ada cahaya yang memancar? 

9. Apa yang dimaksud dengan benda bening? 

10. Sebutkan contoh benda yang dapat ditembus cahaya? 

11. Apa yang dimaksud dengan benda gelap? 

Nomor 1 sampai 20 
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12. Sebutkan contoh benda yang tidak dapat ditembus cahaya? 

13. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari yang membuktikkan bahwa 

cahaya tidak menembus benda bening? 

14.  

 

 

 

 

15. Sebutkan sifat-sifat cahaya! 

 Lembar Jawaban 

1. Bening 

2. Lurus 

3. Benda gelap 

4. Dapat menembus benda bening 

5. Sumber cahaya 

6. Matahari, lilin menyala, senter, dan lampu 

7. Cahaya yang masuk kedalam rumah melewati celah-celah genting rumah 

8. Bumi akan gelap gulita, bahkan tidak ada kehidupan. Kita tidak bisa 

menikmati keindahan di alam semesta ini 

9. Benda yang dapat ditembus oleh cahaya 

10. Plastik, mika, kaca 

11. Benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya  

12. Kayu, tembok, 

13. Saat kita berjalan dibawah sinar matahari, kemanapun kita berjalan, selalu 

diikuti oleh bayangan kita sendiri. Ini disebabkan karena cahaya tidak 

dapat menembus tubuh kita 

14. Cahaya merambat lurus 

15. -     Cahaya merambat lurus 

- Cahaya dapat menembus benda bening 

- Cahaya dapat dipantulkan 

- Cahaya dapat dibiaskan 

 

Gambar disamping membuktikkan 

mengenai sifat cahaya yaitu …… 

 

http://1.bp.blogspot.com/-YG57UdkBKDo/UYn6jbOig1I/AAAAAAAAN8Y/ZVIsoa88a7U/s1600/cahaya+merambat+lurus.jpg
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PERLENGKAPAN MODEL TGT 

Pertemuan 2 

 Kartu Bernomor 

 

 

 LEMBAR PERMAINAN 

Mata Pelajaran IPA 

Pokok Bahasan : Sifat-sifat cahaya 

1. Benda yang dapat memancarkan cahaya adalah .............. 

2. Matahari, lilin, senter merupakan contoh benda-benda yang ........ 

3. Cahaya yang masuk kedalam rumah melalui celah-celah genting, 

merupakan contoh.............. 

4. Benda yang tidak tembus cahaya disebut .......... 

5. Kaca dan plastik merupakan benda....... 

6. Pemantulan yang mengenai permukaan licin disebut ............... 

7. Pemantulan yang mengenai permukaan yang kasar disebut ........... 

8. Cermin yang digunakan untuk berias diri adalah............... 

9. Cermin yang permukaan bidang pantulnya datar dan tidak melengkung 

disebut.............. 

10. Bayangan benda yang terjadi pada cermin cekung adalah............... 

11. Cermin yang permukaannya bidang pantulnya melengkung kearah luar 

disebut............... 

12. Maya, tegak diperkecil merupakan bayangan dari cermin.............. 

13. Sedotan yang terlihat patah merupakan contoh peristiwa............. 

14. Sudut datang, garis normal, dan sinar pantul terdapat pada............ 

15. Sudut bias merupakan sudut yang dibentuk oleh............ dan ............. 

16. Sebutkan jenis cermin! 

Nomor 1 sampai 20 
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17. Sebutkan sifat cahaya! 

18. Berikan contoh peristiwa pembiasan dalam kehidupan sehari-hari! 

19. Berilah 4 contoh benda-benda yang tembus cahaya! 

20. Berilah 4 contoh benda-benda yang tidak tembus cahaya! 

 

 LEMBAR JAWABAN 

1. Sumber cahaya 

2. Memancarkan cahaya 

3. Cahaya dapat dipantulkan 

4. Benda gelap 

5. Tembus cahaya/benda bening 

6. Pemantulan teratur 

7. Pemantulan baur 

8. Cermin datar 

9. Cermin datar 

10. Maya, tegak, diperbesar 

11. Cermin cembung 

12. Cermin cembung 

13. Cahaya dapat dibiaska 

14. Sebuah bidang datar 

15. Sinar bias dan garis normal 

16. Cermin datar, cermin cekung, cermin cembung 

17. Cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya 

dapat di pantulkan, cahaya dapat dibiaskan 

18. a. Ikan dikolam yang airnya jernih terlihat lebih besar dari aslinya 

b. Sedotan yang terlihat patah apabila dimasukkan kedalam gelas berisi 

air 

c. Saat berenang kaki terlihat lebih pendek 

19. Plastik, mika, gelas berisi air, kaca 

20. Kardus, tembok, papan, batu 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

SIKLUS II 

 

Sekolah  : SD Negeri 2 Selodoko 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/semester : 5 ( Lima ) / II (dua) 

Materi pokok :  Penerapan sifat-sifat cahaya 

Alokasi waktu :  6 x 35 menit ( 3 x Pertemuan) 

 

I. Standar  Kompetensi 

6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu 

karya/model 

II. Kompetensi Dasar 

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

sederhana dengan menerapkan sifat-sifat cahaya 

III. Indikator 

Pertemuan I 

 Menyebutkan alat-alat yang menerapkan sifat-sifat cahaya 

 Menjelaskan fungsi lup 

 Menjelaskan fungsi mikroskop 

 Menjelaskan fungsi kamera 

Pertemuan II 

 Menjelaskan fungsi teropong 

 Menyebutkan macam-macam teropong 

 Menjelaskan fungsi periskop 
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IV. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan I 

a. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan alat-alat yang 

menerapkan sifat-sifat cahaya dengan benar 

b. Melalui media gambar dan diskusi kelompok, siswa dapat 

menjelaskan fungsi lup dengan benar 

c. Melalui media gambar dan diskusi kelompok, siswa dapat 

menjelaskan fungsi mikroskop dengan benar 

d. Melalui media gambar dan diskusi kelompok, siswa dapat 

menjelaskan fungsi kamera dengan benar 

Pertemuan II 

f. Melalui media gambar dan diskusi kelompok, siswa dapat 

menjelaskan fungsi teropong dengan benar 

g. Melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan macam-

macam teropong dengan tepat 

h. Melalui media gambar dan diskusi kelompok, siswa dapat 

menjelaskan fungsi periskop dengan benar 

V. Materi Ajar 

Alat-alat optik (Terlampir) 

 Lup 

 Mikroskop  

 Teropong  

 Kamera 

 Periskop  

VI. Model dan Metode pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Kooperatif tipe Teams Games Tournamen (TGT) 

Metode   : Ceramah, Demonstrasi, Tanya jawab, Diskusi 

    kelompok, Penugasan 
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VII. Langkah-langkah pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

waktu 

Pertemuan ke-1 

1. Kegiatan Awal   

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam 

 Mengkondisikan kelas supaya tertib dan siap untuk 

menerima pelajaran 

 Motivasi : yel- yel “tepuk semangat “ 

 Apersepsi 

Siswa bersama guru melakukan tanya jawab 

Apakah anak-anak pernah melihat tulisan atau 

benda yang kecil? 

Jika anak-anak ingin tulisan itu terlihat besar, alat 

apa yang cocok digunakan? 

 Orientasi 

Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai 

 Guru menyampaikan KKM yang harus dicapai (70) 

 

 

( 5 Menit ) 

2. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi ( 10 menit) 

 Siswa bersama dengan guru melakukan tanya 

jawab tentang alat-alat optik 

 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyebutkan alat-alat yang menerapkan sifat 

cahaya 

 Elaborasi ( 35 menit ) 

 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

(50 Menit ) 
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alat-alat yang menerapkan sifat cahaya 

 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok yang 

setiap anggota kelompok dipilih oleh guru 

 Guru menjelaskan tugas masing-masing 

kelompok 

 Setiap kelompok mengambil tugas yang harus 

dikerjakan masing-masing kelompok 

 Materi tugas kelompok, antara lain 

 Lup  

 Mikroskop 

 Kamera  

 Setiap kelompok mendiskusikan materi tersebut 

dan mengerjakan tugas pada Lembar Kerja 

Kelompok (LKK) 

 Setelah selesai mendiskusikan, hasil kerja 

kelompok dibahas bersama-sama  

 Siswa dibagi menjadi empat kelompok bermain 

dengan anggota berbeda dari kelompok 

sebelumnya 

 Tiap kelompok bermain kartu soal sesuai aturan 

yang dijelaskan oleh guru 

 Siswa dibimbing oleh guru saat melakukan 

permainan 

 Perhitungan skor masing-masing siswa jika 

permainan sudah selesai 

 Siswa yang mendapat skor terbanyak dari tiap 

kelompok berhak mewakili kelompoknya untuk 

mengikuti turnamen 

 Pemberian penghargaan kepada kelompok 

terbaik yang berhasil memenangkan turnamen 
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 Konfirmasi ( 5 Menit ) 

 Memberikan umpan balik positif dan penguatan 

dalam bentuk lisan 

 Memberikan konfirmasi dengan bertanya jawab 

tentang hal-hal yang belum di ketahui siswa 

 Memberikan motivasi kepada siswa yang 

belum berpartisipasi aktif 

4. Kegiatan Penutup  

 Siswa merangkum dan menarik kesimpulan dari 

hasil pembelajaran 

 Siswa dan guru mengadakan refleksi terhadap 

proses pembelajaran berupa kritik dan saran 

 Guru menutup pelajaran dengan nasihat 

 

(15 Menit ) 

Pertemuan ke-2 
 

1. Kegiatan Awal   

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam 

 Mengkondisikan kelas supaya tertib dan siap untuk 

menerima pelajaran 

 Motivasi : yel- yel “tepuk semangat “ 

 Apersepsi 

Siswa bersama guru melakukan tanya jawab  

 “Siapa yang pernah melihat bintang di langit?” 

 “Apakah bentuk bintang terlihat jelas atau 

tidak?” 

 Orientasi 

Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai 

 Guru menyampaikan KKM yang harus dicapai (70) 

 

( 5 Menit ) 
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2. Kegiatan Inti (50 Menit ) 

 Eksplorasi ( 10 menit) 

 Siswa bersama dengan guru melakukan tanya 

jawab tentang alat yang digunakan untuk 

melihat benda di ruang angkasa agar terlihat 

jelas  

 Elaborasi ( 35 menit ) 

 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

alat-alat yang menerapkan sifat cahaya 

 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok yang 

setiap anggota kelompok dipilih oleh guru 

 Guru menjelaskan tugas masing-masing 

kelompok 

 Setiap kelompok mengambil tugas yang harus 

dikerjakan masing-masing kelompok 

 Materi tugas kelompok, antara lain 

 Teropong 

 Periskop  

 Setiap kelompok mendiskusikan materi tersebut 

dan mengerjakan tugas pada Lembar Kerja 

Kelompok (LKK) 

 Setelah selesai mendiskusikan, hasil kerja 

dibahas bersama-sama 

 Siswa dibagi menjadi empat kelompok bermain 

dengan anggota sama dengan permainan 

pertama 

 Tiap kelompok bermain kartu soal sesuai aturan 

yang dijelaskan oleh guru 

 Siswa dibimbing oleh guru saat melakukan 

 

(50 menit) 
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permainan 

 Perhitungan skor masing-masing siswa jika 

permainan sudah selesai 

 Siswa yang mendapat skor terbanyak dari tiap 

kelompok berhak mewakili kelompoknya untuk 

mengikuti turnamen 

 Pemberian penghargaan kepada kelompok 

terbaik yang berhasil memenangkan 

turnamenPerhitungan skor masing-masing 

siswa jika permainan sudah selesai 

 Konfirmasi ( 5 Menit ) 

 Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika 

masih mengalami kesulitan  

 Memberikan motivasi kepada siswa yang 

belum berpartisipasi aktif 

3. Kegiatan Penutup  

 Siswa merangkum dan menarik kesimpulan dari 

hasil pembelajaran 

 Siswa dan guru mengadakan refleksi terhadap 

proses pembelajaran berupa kritik dan saran 

 Guru menutup pelajaran dengan nasihat 

 

 

(15 Menit ) 

Pertemuan ke-3 
 

1. Kegiatan Awal  (5 Menit ) 

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam 

 Mengkondisikan kelas supaya tertib dan siap 

untuk menerima pelajaran 

 Motivasi : yel- yel “tepuk semangat “ 

 

(5 menit) 
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 Orientasi 

Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai 

 Guru menyampaikan KKM yang harus dicapai 

(70) 

 

2. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi ( 5 menit) 

 Siswa diingatkan kembali materi sebelumnya 

tentang penerapan sifat-sifat cahaya 

 Elaborasi (10 menit ) 

 Siswa bersama dengan guru melakukan tanya 

jawab tentang penerapan sifat-sifat cahaya pada 

alat optik meliputi lup, mikroskop, kamera, 

teropong, periskop 

 Konfirmasi ( 5 Menit ) 

 Memberikan umpan balik positif dan penguatan 

dalam bentuk lisan dan apresiasi untuk 

kelompok yang paling baik 

 Memberikan konfirmasi dengan bertanya jawab 

tentang hal-hal yang belum di ketahui siswa 

 Memberikan motivasi kepada siswa yang 

belum berpartisipasi aktif 

 

 

(20 menit) 

3. Kegiatan Penutup  

 Siswa merangkum dan menarik kesimpulan 

dari hasil pembelajaran 

 Siswa mengerjakan soal evaluasi yang sudah di 

berikan oleh guru  

 Siswa bersama guru mengoreksi hasil evaluasi  

 

(45 menit) 
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 Pemberian penghargaan pada kelompok terbaik 

 Guru menutup pelajaran dengan nasihat 

 

 

VIII. Alat dan Sumber Belajar 

 Lingkungan  

 Lup, mikroskop, kamera, gambar teropong, gambar periskop 

 S. Rositawaty dkk. 2008. Buku Senang Belajar Ilmu Pengetahuan 

Alam untuk Sekolah Dasar kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 Azmiyawati, Choiril dkk.2008. Buku Ilmu Pengetahuan Alam 

Salingtemas untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional 

 Kholil, Munawar dkk. 2008. Buku Ilmu Pengetahuan Alam untuk 

Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional 

 

IX. Penilaian 

a. Teknik Penilaian : Tes (Tes formatif ) 

b. Bentuk penilaian : Tes tertulis 

c. Instrumen Penilaian : Soal evaluasi siswa (Terlampir) 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK) 

SIKLUS II 

Pertemuan 1 

 

Sekolah  : SD Negeri 2 Selodoko 

Kelas/Semester : V (Lima) / II (Dua) 

Materi   : Penerapan sifat-sifat cahaya 

Waktu pengerjaan : 10 menit 

 

 

 

 

 

Kerjakanlah soal di bawah ini bersama dengan teman sekelompokmu! 

Pastikan semua anggota kelompok mampu mengerjakan soal dengan baik 

dan benar! 

A. Apa yang dimaksud dengan alat optik? 

B. Isilah kolom yang kosong dibawah ini dengan jawaban yang tepat 

No Alat Optik 

Nama 

alat 

optik 

Fungsi 

1 

 

 

 

Kelompok : 

1. 

2. 

3. 

4. 
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2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Kunci Jawaban 

A. Alat optik adalah alat yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya 

B.  

No Alat Optik 
Nama alat 

optik 
Fungsi 

1 

 

Lup a. Melihat benda-

benda yang terlihat 

lebih kecil 

b. Biasanya 

digunakan oleh 

tukang jam tangan 

2 

 

Mikroskop 
a. Mengamati bakteri 

yang sangat kecil 

b. Memperbesar 

bayangan hingga 

ribuan kali 



123 

 

3 

 

Kamera 

a. Untuk memotret 

 

 

Kriteria Penilaian 

1. Bagian A, satu nomor dijawab benar diberi skor 5 

2. Bagian A, dijawab salah atau tidak dijawab diberi skor 0 

3. Total skor bagian A = 5 

4. Bagian B : a. Jika kolom “nama” benar skor setiap nomor = 5 

       b. Jika kolom “nama” salah skor setiap nomor = 0 

       c. Jika kolom “fungsi” benar, skor  = 10 

       c. Jika kolom “fungsi” salah, skor  =  5 

       d. Jika tidak menjawab    =  0 

5. Total skor bagian B tiap nomornya jika benar semua = 15 

6. Total skor bagian B jika benar semua = 45 

7.  
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LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK) 

SIKLUS II 

Pertemuan 2 

 

Sekolah  : SD Negeri 2 Selodoko 

Kelas/Semester : V (Lima) / II (Dua) 

Waktu pengerjaan : 10 menit 

 

 

 

 

 

 

Kerjakanlah soal di bawah ini bersama dengan teman sekelompokmu! 

Pastikan semua anggota kelompok mampu mengerjakan soal dengan baik 

dan benar! 

A. 1.  Sebutkan macam-macam teropong! 

2.  Periskop menerapkan sifat cahaya yaitu................... 

B.  

No Alat Optik 

Nama 

alat 

optiik 

Fungsi 

1 

 

 

 

Kelompok : 

1. 

2. 

3. 

4. 
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2 

 

 

 

 

Kunci Jawaban 

A. 1.  Teropong Bintang, teropong bumi, teropong panggung 

2.  Pemantulan cahaya 

B.  

No Alat Optik 
Nama alat 

optiik 
Fungsi 

1 

 

Teropong 

Untuk melihat benda-

benda yang sangat jauh, 

misalnya diluar angkasa 

2 

 

Periskop 

a. Untuk mendapatkan 

bayangan yang lebih 

tinggi 

b. Mengamati keadaan 

dipermukaan laut dan 

biasanya di gunakan 

pada kapal selam 

 

Kriteria Penilaian 

1. Bagian A, satu nomor dijawab benar diberi skor 5 

2. Bagian A, dijawab salah atau tidak dijawab diberi skor 0 

3. Total skor bagian A = 10 

4. Bagian B : a. Jika kolom “nama” benar, skor setiap nomor = 5 
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       b. Jika kolom “nama” salah, skor setiap nomor = 0 

       c. Jika kolom “fungsi” benar, skor  = 10 

       c. Jika kolom “fungsi” salah, skor  =  5 

       d. Jika tidak menjawab    =  0 

5. Total skor bagian B tiap nomornya jika benar semua = 15 

6. Total skor bagian B jika benar semua = 30 

7.  
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PERLENGKAPAN MODEL TGT 

Pertemuan 1 

 KARTU BERNOMOR 

 

 

 LEMBAR PERMAINAN 

Mata Pelajaran IPA 

Pokok Bahasan : Penerapan sifat-sifat cahaya 

1.  

 

 

 

      

2. Benda-benda yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya disebut......... 

3. Lup menggunakan lensa......... 

4. Alat yang digunakan untuk mengamati bakteri yang sangat kecil 

disebut...... 

5. Mikroskop terdiri dari dua lensa yaitu .......... dan............. 

6. Lensa yang dekat dengan benda yang diamati adalah............. 

7. Lensa yang dekat dengan mata adalah............. 

8. Kamera digunakan untuk ............... 

9. Pada kamera yang berfungsi mengatur sedikit banyaknya cahaya yang 

masuk disebut........... 

10. Bayangan yang dibentuk oleh kamera adalah.......... 

11. Benda yang digunakan untuk melihat benda diluar angkasa adalah........ 

Nomor 1 sampai 20 

 

Gambar disamping merupakan 

alat optik yang  disebut ..... 
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12. Teropong bintang merupakan teropong yang digunakan untuk 

melihat........ 

13. Teropong yang digunakan untuk melihat kondisi medan dalam suatu 

pengintaian adalah teropong............ 

14. Periskop menerapkan sifat cahaya yang berupa................ 

15. Cermin pada periskop memanfaatkan dua buah cermin yang diletakkan 

di bagian............. dan.................. 

16. Sebutkan alat-alat optik yang menerapkan sifat-sifat cahaya! 

17. Apa yang dimaksud lensa okuler dan lensa objektif? 

18. Sebutkan bagian-bagian dari kamera! 

19. Sebutkan macam-macam dari teropong! 

20. Jelaskan fungsi dari periskop! 

 

 LEMBAR JAWABAN 

1. Lup 

2. Alat optik 

3. Lensa cembung 

4. Mikroskop 

5. Lensa okuler dan objektif 

6. Lensa objektif 

7. Lensa okuler 

8. Memotret 

9. Diafragma 

10. Diperkecil dan terbalik 

11. Teropong 

12. Bintang, planet, komet 

13. Teropong bumi 

14. Cahaya dapat dipantulkan 

15. Bagian atas dan bagian bawah 

16. Lup, mikroskop, kamera foto, teropong, periskop 

17. a. Lensa okuler adalah lensa yang terletak didekat mata 
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b. Lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan benda yang diamati 

18. Lensa, ruang/kontak yang kedap cahaya, film 

19. Teropong bintang, teropong bumi, dan teropong panggung 

20. a. Untuk mendapatkan bayangan yang lebih tinggi 

      b. Mengamati keadaan dipermukaan laut dan biasanya di gunakanpada 

          kapal selam 
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PERLENGKAPAN MODEL TGT 

Pertemuan 2 

 KARTU BERNOMOR 

 

 

 LEMBAR PERMAINAN 

Mata Pelajaran IPA 

Pokok Bahasan : Penerapan sifat-sifat cahaya 

1.  

 

 

 

      

2. Benda-benda yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya disebut......... 

3. Nama lain dari teropong adalah ......... 

4. Alat yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang sangat jauh 

misalnya diruang angkasa disebut...... 

5. Mikroskop terdiri dari dua lensa yaitu .......... dan............. 

6. Lensa yang dekat dengan benda yang diamati adalah............. 

7. Lensa yang dekat dengan mata adalah............. 

8. Teropong bumi digunakan untuk ............... 

9. Teropong bintang digunakan untuk melihat benda-benda angkasa 

seperti........... 

10. Teropong yang digunakan untuk mengintai musuh dimedan 

peperangan  adalah.......... 

11. Benda yang digunakan untuk melihat benda diluar angkasa adalah........ 

Nomor 1 sampai 20 

 

Gambar disamping merupakan 

alat optik yang  disebut ..... 
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12. Teropong bintang merupakan teropong yang digunakan untuk 

melihat........ 

13. Pada bagian kamera yang berfungsi mengatur banyak sedkitnya cahaya 

yang masuk adalah ............ 

14. Periskop menerapkan sifat cahaya yang berupa................ 

15. Cermin pada periskop memanfaatkan dua buah cermin yang diletakkan 

di bagian............. dan.................. 

16. Sebutkan alat-alat optik yang menerapkan sifat-sifat cahaya! 

17. Apa fungsi dari teropong bintang? 

18. Sebutkan bagian-bagian dari kamera! 

19. Sebutkan macam-macam dari teropong! 

20. Jelaskan fungsi dari periskop! 

 

 LEMBAR JAWABAN 

1. Periskop 

2. Alat optik 

3. Teleskop 

4. Teropong 

5. Lensa okuler dan objektif 

6. Lensa objektif 

7. Lensa okuler 

8. Melihat benda yang terletak dipermukaan bumi 

9. Bintang, planet, komet 

10. Teropong bumi 

11. Teropong 

12. Bintang, planet, komet 

13. Diafragma  

14. Cahaya dapat dipantulkan 

15. Bagian atas dan bagian bawah 

16. Lup, mikroskop, kamera foto, teropong, periskop 
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17. Untuk mengamati benda-benda luar angkasa seperti komet, bintang, 

planet 

18. Lensa, ruang/kontak yang kedap cahaya, film 

19. Teropong bintang, teropong bumi, dan teropong panggung 

20. a. Untuk mendapatkan bayangan yang lebih tinggi 

      b. Mengamati keadaan dipermukaan laut dan biasanya di gunakanpada 

          kapal selam 
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Lampiran 2 

Materi pembelajaran 

Siklus I dan Siklus II 
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SIKLUS I 

Sifat-sifat cahaya 

 Dapatkah kamu melihat, membaca, dan menulis dalam keadaan gelap? 

Tentu saja tidak. Cahaya sangat penting  dalam  kehidupan  kita.  Bayangkan  

olehmu jika di bumi tidak ada cahaya. Bumi akan gelap gulita, bahkan  tidak  

akan  ada  kehidupan.  Dengan  adanya cahaya, kamu dapat melihat benda di 

sekitarmu dan menikmati  keindahan  alam  semesta  ciptaan  Tuhan Yang Maha 

Esa. Selain itu, dalam pelajaran sebelumnya kamu telah  mempelajari  pula  

bahwa cahaya  sangat  penting dalam  proses fotosintesis.  Melalui  fotosintesis  

ini, tumbuhan  dapat  tumbuh  dan berkembang  sehingga menghasilkan  sesuatu  

yang  dapat  dimakan  manusia dan hewan. Kamu  hanya  dapat  melihat  suatu  

benda,  jika  ada cahaya. Selain itu, ada juga benda-benda yang memang dapat  

memancarkan cahaya.  Benda-benda  itu  disebut sumber cahaya, seperti matahari, 

lilin menyala, senter, dan lampu. 

 Pada siang hari, kamu dapat melihat dasar kolam  tersebut.  Sebuah  benda  

dapat  dilihat  karena adanya cahaya, yang memancar atau dipantulkan dari benda 

tersebut, yang sampai ke mata. Cahaya ada 2 macam, yaitu: 

1. cahaya yang berasal dari benda itu sendiri, seperti matahari, senter, lilin, 

dan lampu; 

2. cahaya  yang  memancar  dari  benda  akibat  memantulnya cahaya pada 

permukaan benda tersebut dari  sumber cahaya.  Misalnya,  jika  kamu  

melihat benda  berwarna  biru,  artinya  benda  tersebut  meman tulkan 

cahaya berwarna biru. 

 Cahaya yang sering kamu lihat merupakan cahaya tampak. Cahaya  tampak 

sebenarnya tersusun atas semua warna pelangi. Pelangi terjadi jika sinar matahari 

menembus butiran air hujan, akan dibelokkan dan diuraikan menjadi tujuh warna. 

Tujuh warna tersebut antara  lain, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan 

ungu. Benda akan  tampak  hitam  jika  benda  tersebut  menyerap semua warna 
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cahaya. Benda akan terlihat putih jika benda tersebut memantulkan semua warna 

cahaya. 

1. Cahaya merambat lurus 

 

 

. 

 

 

.  

 

 

 

3. Cahaya dapat menembus benda bening 

Amatilah ketika kamu berjalan di bawah cahaya matahari. Ke mana pun 

kamu berjalan, selalu diikuti oleh bayanganmu sendiri. Bayang-bayang tubuhmu 

akan hilang ketika kamu masuk kedalam rumah atau berlindung dibalik pohon 

yang besar. Bagaimana bayangan tubuhmu dapat terbentuk? Bayangan terbentuk 

karena cahaya  tidak  dapat menembus  suatu  benda.  Ketika cahaya  mengenai 

tubuhmu, cahaya  tidak  dapat menembus tubuhmu sehingga terbentuklah 

bayangan. Begitu  pula  ketika cahaya  mengenai rumahmu dan pohon yang besar. 

Benda yang dapat ditembus cahaya adalah benda bening atau benda tembus 

pandang. Contoh benda bening adalah kaca dan plastik. Benda yang tidak dapat 

ditembus cahaya disebut benda gelap. Contoh benda gelap antara lain papan kayu 

dan kertas. Gambar dibawah ini memperlihatkan foto seorang anak dan bayangan 

yang dibentuknya. Bayangan adalah daerah gelap yang  terbentuk  akibat cahaya  

tidak  dapat  menembus suatu benda.  

 

 

 

 

 

 

 Pernahkah kamu melihat cahaya matahari 

masuk ke rumahmu? Cahaya matahari yang masuk 

ke dalam rumah nampak seperti batang putih yang 

lurus. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya 

merambat lurus. Cahaya merambat lurus 

menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda 

yang terkena cahaya. Pembentukan bayangan 

tersebut dimanfaatkan untuk membuat kamera. 

Kamera merupakan alat yang digunakan untuk 

memotret. 
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4. Cahaya dapat dipantulkan 

 Mungkin kamu pernah mengalami mati lampu di rumahmu pada malam 

hari. Ketika itu, di sekeliling rumah gelap gulita. Orang tuamu akan menyalakan 

lilin atau  menggunakan lampu senter untuk melihat sekeliling rumahmu.Coba 

kamu sorotkan senter ke dinding kamarmu yang gelap itu. Kamu akan melihat 

cahaya senter di pantulkan baur atautidak teratur oleh dinding. Mengapa 

demikian? Ketika cahaya mengenai permukaan yang licin, seperti cermin datar, 

cahaya akan dipantulkan. Cermin datar  akan memantulkan sinar pada satu arah 

saja. Perhatikanlah Gambar 6.2(a). Pemantulan cermin ini disebut pemantulan 

teratur. Akan tetapi, jika cahaya mengenai permukaan yang kasar, pantulan 

cahayanya akan terhambur ke segala arah.  Pemantulan cahaya seperti ini disebut 

pemantulan baur (difus). Amatilah Gambar 6.2(b)  

  

Cermin merupakan salah satu benda yang memantulkan cahaya. Berdasarkan 

bentuk permukaannya ada cermin datar dan cermin lengkung. Cermin lengkung 

ada dua macam yaitu cermin cembung dan cermin cekung. 

a. Cermin datar 

 

 

 

 

 

 Sifat-sifat cermin datar sebagai berikut. 

a) Ukuran (besar dan tinggi) bayangan sama 

dengan ukuran benda. 

 

Cermin datar yaitu cermin yang permukaan 

bidang pantulnya datar dan tidak melengkung. 

Cermin datar biasa kamu gunakan untuk 

bercermin. Pada saat bercermin, kamu akan 

melihat bayanganmu di dalam cermin. 
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b) Jarak bayangan ke cermin sama dengan 

jarak benda ke cermin. 

c) Kenampakan bayangan berlawanan 

dengan benda. Misalnya tangan kirimuakan menjadi tangan kanan 

bayanganmu. 

d) Bayangan tegak seperti bendanya. 

e) Bayangan bersifat semu atau maya. 

Artinya, bayangan dapat dilihat dalam cermin, tetapi tidak dapat 

ditangkap oleh layar 

b. Cermin cekung 

 Cermin cekung yaitu cermin yang bidang pantulnya melengkungke 

arah dalam. Cermin cekung biasanya digunakan  sebagai reflektor pada 

lampu mobil dan lampu senter. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh 

cermin cekung sangat bergantung pada letak benda terhadap cermin. 

1) Jika benda dekat dengan cermin cekung, 

bayangan benda bersifat tegak, lebih besar, dan semu (maya). 

2) Jika benda jauh dari cermin cekung, 

bayangan benda bersifat nyata (sejati) dan terbalik. 

 

c. Cermin cembung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cermin cembung yaitu cermin yang permukaan 

bidang pantulnya melengkung ke arah luar. Cermin 

cembung biasa digunakan untuk spion pada 

kendaraan bermotor. Bayangan pada cermin 

cembung bersifat maya, tegak, dan lebih kecil 

(diperkecil) daripada benda yang sesungguhnya. 
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5. Cahaya dapat dibiaskan 

 Apabila cahaya merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda, 

cahaya tersebut akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya 

setelah melewati medium rambatan yang berbeda disebut pembiasan. Pernahkah 

kamu  berenang? Ketika kamu berenang di kolam yang jernih, kaki terlihat  lebih  

pendek.  

 

 Contoh lain, amatilah ketika kamu minum dengan gelas, menggunakan 

sedotan plastik. Sedotan plastik tersebut  terlihat  seperti  patah  dan  lebih  

pendek. Mengapa hal ini dapat terjadi? Kaki yang terlihat lebih pendek dan 

sedotan yang terlihat  patah  menunjukkan  salah  satu  sifat cahaya. Cahaya 

bersifat dapat dibiaskan. Amatilah Gambar 6.4 berikut 

 

Keterangan: 

a. Sinar datang merupakan sinar yang 

menuju dinding pantul. 

b. Sinar bias merupakan sinar yang 

dibiaskan setelah dibiaskan oleh dinding pantul. 

c. Bidang  pantul  atau  bidang  bias  

merupakan bidang pembatas antara dua medium yang dapat 

memantulkan atau membiaskan cahaya. 
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d. Garis normal merupakan garis yang dibuat 

tegak lurus dengan bidang pantul atau bidang bias. 

e. Sudut datang  merupakan  sudut  yang  

dibentuk oleh sinar datang dan garis normal 

f. Sudut bias merupakan sudut yang 

dibentuk oleh sinar bias dan garis normal 

 Dari Gambar 6.4(b) cahaya dibiaskan mendekati garis normal. Hal itu 

terjadi apabila cahaya datang dari zat yang kurang rapat menuju zat yang lebih 

rapat. Dalam hal itu, air lebih rapat daripada udara. Sebaliknya, jika cahaya datang 

dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat, akan dibiaskan menjauhi garis 

normal. Contoh lain peristiwa pembiasan: 

1. ikan  di  kolam  yang  jernih  kelihatan  

lebih  besar dari aslinya; 

2. dasar sungai yang airnya jernih tampak 

lebih dangkal dari sebenarnya, karena sinar sinar yang berasal dari dasar 

sungai dibiaskan 

3. jalan raya yang beraspal pada siang hari 

tampak berair ini karena lapisan udara diatas aspal lebih panas sehingga 

lebih rapat dibandingkan dengan lapisan udara di atasnya peristiwa ini 

dinamakan fatamorgana yang merupakan penipuan terhadap penglihatan 

kita 
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SIKLUS II 

Penerapan sifat-sifat cahaya 

 

 Benda yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya disebut alat optik. Alat optik 

antara lain lup, kamera, mikroskop, teropong, dan OHP. Apa sajakah kegunaan 

alat-alat optik tersebut? Simaklah penjelasan berikut ini! 

1. Lup 

 Lup disebut juga kaca pembesar atau suryakanta. Alat ini sering digunakan 

oleh tukang jam  tangan. Lup menggunakan lensa cembung. Lup digunakan 

untuk melihat benda-benda berukuran kecil sehingga tampak besar. Gambar 

dibawah memperlihatkan lup digunakan untuk memperbesar kata ”pengetahuan”. 

 

2. Mikroskop 

 

 

 

 

 

 Mikroskop digunakan di laboratorium untuk 

mengamati bakteri yang sangat kecil. Mikroskop 

dapat memperbesar bayangan benda sampai 

ratusan hingga ribuan kali. Perhatikan contoh 

bentuk mikroskop disamping. 
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 Mikroskop terdiri atas 2 lensa cembung, yaitu: 

a. lensa okuler ialah lensa yang dekat dengan 

mata; 

b. lensa objektif ialah lensa yang dekat 

dengan benda yang diamati. 

3. Kamera foto 

 Kamera adalah alat yang digunakan untuk memotret. Kamera menggunakan 

lensa positif. Lensa tersebut disangga oleh tabung yang dapat digeser ke depan 

atau ke belakang  untuk memfokuskan bayangan benda agar bayangan jatuh pada 

film.  

 

Kamera terdiri atas: 

a. lensa; 

b.  ruang atau kotak yang kedap cahaya; dan  

c. film.  

 Kamera memiliki diafragma yang fungsinya menyerupai iris  mata manusia. 

Diafragma  dapat mengatur sedikit atau banyak cahaya yang masuk. Coba kamu 

tunjukkan di manakah letak diafragma pada kamera tersebut?  Bayangan yang 

dibentuk kamera adalah diperkecil dan terbalik. 

4. Teropong  

 Teleskop atau teropong adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-

benda yang sangat jauh, misalnya benda di  ruang angkasa. Dengan teleskop, 

benda ruang angkasa akan terlihat lebih dekat. Ada tiga jenis teropong, yaitu 

teropong bintang, teropong bumi, dan teropong panggung 

a. Teropong bintang 

 

 

 Teropong bintang disebut juga teleskop. 

Teropong bintang digunakan untuk mengamati 

benda-benda angkasa yang jauh. Misalnya, untuk 

melihat bintang, planet, dan komet.  
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b. Teropong bumi 

.  

 

 

 

c. Teropong panggung 

 Teropong panggung adalah jenis teropong yang digunakan untuk melihat 

benda-benda jauh di panggung. Nama lain teropong panggung adalah teropong 

tonil. 

5. Periskop 

 Awak kapal selam yang berada di kedalaman laut dapat mengamati 

permukaan laut menggunakan periskop. Periskop menerapkan sifat cahaya yang 

berupa pemantulan. Cahaya dari atas permukaan laut ditangkap oleh suatu cermin, 

kemudian dipantulkan menuju mata pengamat di dalam kapal selam. Menurutmu 

bagaimana kapal selam  melihat permukaan laut? Untuk mengamati keadaan di 

permukaan laut, kapal selam dilengkapi dengan periskop. Periskop menggunakan 

2 buah cermin. Cermin ialah kaca  bening yang salah satu mukanya dicat dengan 

air raksa. 

 

 Periskop yaitu cermin yang berada dibagian atas berfungsi untuk 

mendapatkan bayangan di tempat yang lebih tinggi. Setelah bayangan diperoleh 

Teropong bumi disebut juga teropong yojana. 

Alat ini digunakan untuk melihat benda-benda jauh, 

yang terletak di permukaan bumi. Misalnya, untuk 

melihat kondisi medan dalam suatu pengintaian 
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bagian cermin atas, cermin bagian bawah akan meneruskan bayangan tersebut. 

Setelah diset dengan baik, maka diperoleh bayangan benda yang sesuai dengan 

keadaan bendanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3 

Kisi-kisi soal  

Siklus I dan Siklus II 
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Kisi-kisi soal evaluasi siklus 1 

Mata pelajaran IPA kelas 5 

Sifat-sifat cahaya 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Item soal 

Jumlah 

item 

6. 

Menerapkan 

sifat-sifat 

cahaya 

melalui 

kegiatan 

membuat 

suatu 

karya/model 

6.1 

Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya 

 

 Menyebutkan sumber-

sumber cahaya 

1, 2 2 

 Menyebutkan sifat-sifat 

cahaya 

3 1 

 Menjelaskan bahwa 

cahaya merambat lurus 

4, 5, 6 3 

 Menjelaskan bahwa 

cahaya dapat 

menembus benda 

bening 

7, 9 2 

 Menyebutkan benda 

yang dapat tembus 

cahaya dan tidak dapat 

tembus cahaya 

8, 10 2 

 Menjelaskan bahwa 

cahaya dapat 

dipantulkan 

11, 12, 13, 

14, 15, 16, 

28 

7 
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 Memahami sifat cermin 

datar, cermin cekung 

dan cermin cembung 

17, 18, 19, 

20, 21, 29 

6 

 Menjelaskan bahwa 

cahaya dapat dibiaskan 

22,23, 

24,25, 

26,27,30 

7 

 

 

Kisi-kisi soal evaluasi siklus 2 

Mata pelajaran IPA kelas 5 

Penerapan sifat-sifat cahaya 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Item soal 

Jumlah 

item 

6. Menerapkan 

sifat-sifat 

cahaya melalui 

kegiatan 

membuat suatu 

karya/model 

6.1 Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya 

 

Menyebutkan alat-

alat yang 

menerapkan sifat-

sifat cahaya 

1, 2, 3 3 

Menjelaskan fungsi 

lup 

4, 5, 6. 7 4 

Menjelaskan fungsi 

mikroskop 

8,9,10.11 4 

Menjelaskan fungsi 

kamera 

12, 13, 

14, 15, 

16 

5 

Menjelaskan fungsi 

teropong 

17,18,19 3 

Menyebutkan 

macam-macam 

teropong 

20, 21 2 

Menjelaskan fungsi 22, 23, 4 
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periskop 24, 25 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 

Soal Tes Formatif 

Siklus I dan Siklus II 
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TES FORMATIF 

SIKLUS 1 

Nama Sekolah  : SD N 2 Selodoko 

Kelas/Semester : 5/2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Hari/Tanggal  : 8 April 2014 

 

Nama    : 

No.Absen : 

Penjelasan Umum 

1. Tulislah lebih dahulu nama dan no absenmu! 

2. Periksa dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawab! 

3. Laporkan pada guru jika terdapat tulisan yang kurang jelas! 

4. Dahulukan menjawab soal-soal yang kamu anggap mudah! 

5. Setelah selesai dan masih ada waktu, periksalah kembali pekerjaanmu 

sebelum diserahkan pada guru! 

Pilihlah jawaban dibawah ini dengan memberi tanda (X) pada jawaban yang 

dianggap paling benar! 

1. Berikut yang termasuk sumber-sumber cahaya, kecuali ..... 

a. Matahari  

b. Bulan 

c. Lampu 

d. Bintang 

2. Cahaya sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Yang bukan manfaat cahaya 

adalah ..... 

a. Tanpa cahaya bumi menjadi gelap 

b. Dibutuhkan saat pernafasan 
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c. Untuk tumbuh dan berkembangnya tumbuhan 

d. Tanpa cahayabumi sudah terang 

3. Berikut yang bukan merupakan sifat-sifat cahaya adalah ..... 

a. Cahaya dapat dipantulkan 

b. Cahaya dapat dibiaskan 

c. Cahaya dapat menembus benda bening 

d. Cahaya dapat direnggangkan 

4.  

 

 

 

 

5. Peristiwa yang merupakan bukti bahwa cahaya merambat lurus yaitu ..... 

a. Memantulkan cahaya pada cermin 

b. Cahaya menembus benda bening 

c. Rambatan cahaya matahari yang lurus ketika melewati celah-celah 

genting 

d. Terbentuknya pelangi pada saat hujan 

6. Kita dapat melihat benda dibalik kaca jendela, karena ..... 

a. Kaca jendela tipis 

b. Kaca jendela mengkilap 

c. Benda memancarkan cahaya 

d. Cahaya dapat melewati kaca 

7. Berikut yang dapat ditembus cahaya adalah ..... 

a. Triplek 

b. Kertas HVS 

c. Kaca 

d. Buku tipis 

8. Berikut ini yang merupakan bukti bahwa cahaya dapat dipantulkan adalah 

..... 

a.  

 

Gambar disamping merupakan sifat cahaya ..... 

a. Merambat lurus 

b. Dapat dipantulkan 

c. Dibiaskan 

d. Diuraikan 

 

 

 

 



149 

 

 

 

 

b.  

 

 

c.  

d.  

 

 

d.

 

9. Pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan yang tidak rata disebut ... 

a. Pemantulan teratur 

b. Pemantulan baur 

c. Pemantulan searah 

d. Pemantulan tidak searah 

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

..... 

a. Kacamata 

b. Lilin 

c. Lampu senter 

d. Fatamorgana 

11. Benda yang dapat memantulkan cahaya adalah ..... 

a. Tembok 

b. Kaca 

c. Cermin 

d. Plastik bening 

12. Bayangan yang dibentuk oleh cermin datar mempunyai sifat .... 

a. Bayangan diperbesar 

b. Bayangan bersifat nyata 

c. Bayangan terbalik 

d. Bayangan lebih kecil daripada aslinya 

13. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung yaitu ..... 

a. Nyata, tegak, diperkecil 

b. Maya, terbalik, diperbesar 

 
 



150 

 

c. Nyata, terbalik, diperbesar 

d. Maya, tegak, diperkecil 

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

a. Sama besar, terbalik, maya 

b. Sama besar, terbalik, nyata 

c. Diperkecil, tegak, maya 

d. Diperbesar, tegak, nyata 

15. Cermin yang bentuk permukaan bidang pantulnya melengkung keluar 

disebut ..... 

a. Cermin datar 

b. Cermin cekung 

c. Cermin cembung 

d. Lensa 

16. Peristiwa yang merupakan akibat pembiasan cahaya yaitu ..... 

a. Terbentuknya warna pada gelembung sabun 

b. Dasar sungai yang airnya jernih tampak lebih dangkal daripada yang 

sebenarnya 

c. Terbentuknya bayangan oleh cermin 

d. Sampainya cahaya matahari dipermukaan bumi 

17. Pensil yang dimasukkan kedalam gelas berisi air kelihatan patah karena 

cahaya mengalami ..... 

a. Pemantulan 

b. Perambatan 

c. Pembiasan 

d. Perenggangan 

18. 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 
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19. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut 

I. Pensil dalam gelas berisi air tampak bengkok 

II. Dasar kolam tampak lebih dangkal 

III. Terbentuknya pelangi 

IV. Terjadinya peristiwa fatamorgana 

 

 

Peristiwa yang menunjukkan terjadinya peristiwa pembiasan cahaya ..... 

a. I dan II 

b. II dan III 

c. I dan III 

d. III dan IV 

20. Sudut datang adalah sudut yang terbentuk oleh ..... 

a. Sinar datang dengan bidang pantul 

b. Sinar datang dengan garis normal 

c. Sinar bias dengan garis normal 

d. Sinar datang dengan sinar bias 

 

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF SIKLUS I 

 

I. Pilihan Ganda

1. B 

2. D 

3. D 

4. A 

5. C 

6. D 

7. C 

8. C 

9. B 

10. C 

11. C 

12. B 

13. D 

14. B 

15. C 

16. B 

17. C 

18. A 
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19. A 20. B 

Penilaian : Jumlah jawaban benar x 5 = 10

 
 

TES FORMATIF 

SIKLUS II 

Nama Sekolah  : SD N 2 Selodoko 

Kelas/Semester : 5/2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Hari/Tanggal  : 22 April 2014 

 

Nama    : 

No.Absen   : 

 

Penjelasan Umum 

1. Tulislah lebih dahulu nama dan no absenmu! 

2. Periksa dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawab! 

3. Laporkan pada guru jika terdapat tulisan yang kurang jelas! 

4. Dahulukan menjawab soal-soal yang kamu anggap mudah! 

5. Setelah selesai dan masih ada waktu, periksalah kembali pekerjaanmu 

sebelum diserahkan pada guru! 

Pilihlah jawaban dibawah ini dengan memberi tanda (X) pada jawaban yang 

dianggap paling benar! 

1. Benda-benda yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya disebut ..... 

a. Lensa mata 

b. Cermin 

c. Alat optik 

d. Alat kedap cahaya 

2. Alat di bawah ini yang tidak menerapkan sifat-sifat cahaya adalah ..... 

a. Lup 
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b. Kamera foto 

c. Teleskop 

d. Lampu 

3. Lup merupakan alat optik yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya yaitu ...... 

a. Cahaya merambat lurus 

b. Cahaya dapat dipantulkan 

c. Cahaya dapat dibiaskan 

d. Cahaya dapat menembus benda bening 

4. Alat yang digunakan untuk memperbesar benda yang kecil adalah ..... 

a. Mikroskop 

b. Lup 

c. Teleskop 

d. Periskop 

5. Di antara benda berikut yang digunakan untuk membuat lup yaitu ..... 

a. Lensa cembung 

b. Lensa cekung 

c. Lensa okuler 

d. Lensa silinder 

6. Alat ini biasa digunakan oleh tukang reparasi jam untuk melihat bagian mesin 

jam yang rusak. Alat yang dimaksud yaitu ..... 

a. Mikroskop 

b. Periskop 

c. Teropong 

d. Lup 

7. Lensa yang letaknya dekat dengan mata pada mikroskop adalah ..... 

a. Lensa objektif 

b. Lensa cekung 

c. Lensa okuler 

d. Lensa silinder 

8. Alat yang digunakan untuk melihat bakteri yang sangat kecil adalah ..... 

a. Teropong 
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b. Periskop 

c. Lup 

d. Mikroskop  

9. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung yaitu ..... 

a. Lensa kaca dan lensa okuler 

b. Lensa objektif dan lensa kaca 

c. Lensa objektif dan lensa okuler 

d. Lensa film dan lensa okuler 

10. Yang dimaksud lensa objektif pada mikroskop adalah ..... 

a. Lensa yang dekat dengan benda yang diamati 

b. Lensa yang dekat dengan mata 

c. Lensa untuk melihat benda jauh 

d. Lensa yang kedap cahaya 

11. Alat yang digunakan untuk memotret benda adalah ..... 

a. Teleskop 

b. Kamera foto 

c. Lup 

d. Teropong 

12. Kamera mempunyai diafragma yang berfungsi untuk ..... 

a. Memfokuskan bayangan 

b. Melihat benda yang letaknya jauh 

c. Memperbesar benda yang terlihat kecil 

d. Mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk 

13. Bagian pada kamera foto yang berfungsi untuk merekam benda disebut ..... 

a. Lensa 

b. Baterai 

c. Film 

d. Ruang kedap cahaya 

14. Benda yang letaknya sangat jauh dapat dilihat oleh mata secara jelas dengan 

menggunakan ..... 

a. Lup 
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b. Kamera foto 

c. Mikroskop 

d. Teropong  

15.  

 

 

 

 

16. Teropong yang digunakan untuk melihat benda angkasa seperti bintang, 

planet adalah ..... 

a. Teropong prisma 

b. Teropong bintang 

c. Teropong bumi 

d. Periskop  

17. Teropong bumi berfungsi untuk ..... 

a. Melihat benda-benda yang terletak dipermukaan bumi 

b. Melihat bakteri yang sangat kecil 

c. Memperbesar benda yang kecil 

d. Mengintai musuh dari dalam laut 

18. Periskop memanfaatkan sifat cahaya yaitu cahaya dapat ..... 

a. Dibiaskan 

b. Diuraikan 

c. Dipantulkan 

d. Dirambatkan  

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

permukaan laut adalah ..... 

a. Lup 

b. Periskop 

c. Mikroskop 

d. Teleskop  

20. Diantara benda berikut yang digunakan untuk membuat periskop yaitu ..... 

 

Gambar disamping merupakan alat optik yang dinamakan ..... 

a. Teropong 

b. Periskop 

c. Kamera 

d. Lup  
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a. Cermin datar 

b. Cermin cembung 

c. Cermin cekung 

d. Prisma  

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF SIKLUS II 

I. Pilihan Ganda 

1. C 

2. D 

3. D 

4. B 

5. A 

6. D 

7. C 

8. D 

9. C 

10. A 

11. B 

12. D 

13. C 

14. D 

15. A 

16. B 

17. A 

18. C 

19. B 

20. A 

Penilaian : Jumlah jawaban benar x 5 = 100
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Lampiran 5 

Lembar Observasi 

Aktivitas Guru 

Siklus I dan Siklus II 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

SIKLUS I 

Pertemuan I 

Nama Sekolah  : SD N 2 SELODOKO 

Kelas/Semester : 5 (lima)/ II(Dua) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Materi Pokok  : Sifat-sifat cahaya 

Petunjuk penggunaan: Berilah tanda cek ( )  pada butir-butir  pelaksanaan   

pembelajaran pada kolom skor (Ya atau Tidak) sesuai 

dengan aspek yang akan diamati sebagai berikut  

No INDIKATOR/ ASPEK YANG DIAMATI 
Pengamatan 

Ya Tidak 

I. Pendahuluan 

1 Mempersiapkan siswa untuk belajar   

2 Melakukan kegiatan apersepsi   

3 Memberikan motivasi   

4 Menyampaikan tujuan pembelajaran   

5 Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran   

II. Kegiatan Inti 

A. Penguasaan materi pembelajaran 

6 Menunjukkan penguasaan materi tentang sifat-sifat cahaya   

7 
Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengetahuan lain 

yang berhubungan dan yang relevan dengan materi cahaya 
  

8 Memfasilitasi proses pembelajaran   

B. Penggunaan model pembelajaran 

9 Membimbing siswa dalam pembagian kelompok belajar 

dan kelompok bermain   

10 Membimbing siswa dalam kerja kelompok tentang sifat-

sifat cahaya 
  

11 Membimbing siswa dalam mengumpulkan informasi 

mengenai sifat-sifat cahaya 
  

12 Membimbing siswa dalam  melakukan presentasi hasil 

diskusi tentang sifat-sifat cahaya   

13 Membimbing siswa dalam melakukan permainan akademik   
14 Membimbing siswa dalam turnamen materi sifat-sifat 

cahaya   
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

SIKLUS I 

Pertemuan II 

Nama Sekolah  : SD N 2 SELODOKO 

Kelas/Semester : 5 (lima)/ II(Dua) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Materi Pokok  : Sifat-sifat cahaya 

Petunjuk penggunaan: Berilah tanda cek ( )  pada butir-butir  pelaksanaan   

pembelajaran pada kolom skor (Ya atau Tidak) sesuai 

dengan aspek yang akan diamati sebagai berikut :  

No INDIKATOR/ ASPEK YANG DIAMATI 
Pengamatan 

Ya Tidak 

I. Pendahuluan 

1 Mempersiapkan siswa untuk belajar   

2 Melakukan kegiatan apersepsi   

3 Memberikan motivasi   

4 Menyampaikan tujuan pembelajaran   

5 Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran   

II. Kegiatan Inti 

A. Penguasaan materi pembelajaran 

6 Menunjukkan penguasaan materi tentang sifat-sifat cahaya   

7 
Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengetahuan lain 

yang berhubungan dan yang relevan dengan materi cahaya 
  

8 Memfasilitasi proses pembelajaran   

B. Penggunaan model pembelajaran 

9 Membimbing siswa dalam pembagian kelompok belajar 

dan kelompok bermain   

10 Membimbing siswa dalam kerja kelompok tentang sifat-

sifat cahaya 
  

11 Membimbing siswa dalam mengumpulkan informasi 

mengenai sifat-sifat cahaya 
  

12 Membimbing siswa dalam  melakukan presentasi hasil 

diskusi tentang sifat-sifat cahaya 
  

13 Membimbing siswa dalam melakukan permainan akademik   

14 Membimbing siswa dalam turnamen materi sifat-sifat 

cahaya   
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

SIKLUS I 

Pertemuan III 

Nama Sekolah  : SD N 2 SELODOKO 

Kelas/Semester : 5 (lima)/ II(Dua) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Materi Pokok  : Sifat-sifat cahaya 

Petunjuk penggunaan: Berilah tanda cek ( )  pada butir-butir  pelaksanaan   

pembelajaran pada kolom skor (Ya atau Tidak) sesuai 

dengan aspek yang akan diamati sebagai berikut :  

No INDIKATOR/ ASPEK YANG DIAMATI 
Pengamatan 

Ya Tidak 

I. Pendahuluan 

1 Mempersiapkan siswa untuk belajar   

2 Melakukan kegiatan apersepsi   

3 Memberikan motivasi   

4 Menyampaikan tujuan pembelajaran   

5 Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran   

II. Kegiatan Inti 

A. Penguasaan materi pembelajaran 

6 Menunjukkan penguasaan materi tentang sifat-sifat cahaya   

7 
Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengetahuan lain 

yang berhubungan dan yang relevan dengan materi cahaya 
  

8 Memfasilitasi proses pembelajaran   

B. Penggunaan model pembelajaran 

9 Membimbing siswa dalam pembagian kelompok belajar 

dan kelompok bermain 
  

10 Membimbing siswa dalam kerja kelompok tentang sifat-

sifat cahaya 
  

11 Membimbing siswa dalam mengumpulkan informasi 

mengenai sifat-sifat cahaya 
  

12 Membimbing siswa dalam  melakukan presentasi hasil 

diskusi tentang sifat-sifat cahaya 
  

13 Membimbing siswa dalam melakukan permainan akademik   
14 Membimbing siswa dalam turnamen materi sifat-sifat 

cahaya 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

SIKLUS II 

Pertemuan I 

Nama Sekolah  : SD N 2 Selodoko 

Kelas/Semester : 5 (lima)/ II(Dua) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Materi Pokok  : Penerapan sifat-sifat cahaya 

Petunjuk penggunaan : Berilah tanda cek ( )  pada butir-butir  pelaksanaan   

pembelajaran pada kolom skor (Ya atau Tidak) sesuai 

dengan aspek yang akan diamati sebagai berikut: 

No INDIKATOR/ ASPEK YANG DIAMATI 
Pengamatan 

Ya Tidak 

I. Pendahuluan 

1 Mempersiapkan siswa untuk belajar   

2 Melakukan kegiatan apersepsi   

3 Memberikan motivasi   

4 Menyampaikan tujuan pembelajaran   

5 Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran   

II. Kegiatan Inti 

A. Penguasaan materi pembelajaran 

6 Menunjukkan penguasaan materi tentang sifat-sifat cahaya   

7 
Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengetahuan lain 

yang berhubungan dan yang relevan dengan materi cahaya 
  

8 Memfasilitasi proses pembelajaran   

B. Penggunaan model pembelajaran 

9 Membimbing siswa dalam pembagian kelompok belajar 

dan kelompok bermain   

10 Membimbing siswa dalam kerja kelompok tentang sifat-

sifat cahaya   

11 Membimbing siswa dalam mengumpulkan informasi 

mengenai sifat-sifat cahaya 
  

12 Membimbing siswa dalam  melakukan presentasi hasil 

diskusi tentang sifat-sifat cahaya 
  

13 Membimbing siswa dalam melakukan permainan akademik   

14 Membimbing siswa dalam turnamen materi sifat-sifat 

cahaya   
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

SIKLUS II 

Pertemuan II 

Nama Sekolah  : SD N 2 Selodoko 

Kelas/Semester : 5 (lima)/ II(Dua) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Materi Pokok  : Penerapan sifat-sifat cahaya 

Petunjuk penggunaan : Berilah tanda cek ( )  pada butir-butir  pelaksanaan   

pembelajaran pada kolom skor (Ya atau Tidak) sesuai 

dengan aspek yang akan diamati sebagai berikut: 

No INDIKATOR/ ASPEK YANG DIAMATI 
Pengamatan 

Ya Tidak 

III. Pendahuluan 

1 Mempersiapkan siswa untuk belajar   

2 Melakukan kegiatan apersepsi   

3 Memberikan motivasi   

4 Menyampaikan tujuan pembelajaran   

5 Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran   

IV. Kegiatan Inti 

C. Penguasaan materi pembelajaran 

6 Menunjukkan penguasaan materi tentang sifat-sifat cahaya   

7 
Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengetahuan lain 

yang berhubungan dan yang relevan dengan materi cahaya   

8 Memfasilitasi proses pembelajaran   

D. Penggunaan model pembelajaran 

9 Membimbing siswa dalam pembagian kelompok belajar 

dan kelompok bermain   

10 Membimbing siswa dalam kerja kelompok tentang sifat-

sifat cahaya   

11 Membimbing siswa dalam mengumpulkan informasi 

mengenai sifat-sifat cahaya 
  

12 Membimbing siswa dalam  melakukan presentasi hasil 

diskusi tentang sifat-sifat cahaya   

13 Membimbing siswa dalam melakukan permainan akademik   

14 Membimbing siswa dalam turnamen materi sifat-sifat 

cahaya   
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

SIKLUS II 

Pertemuan III 

Nama Sekolah  : SD N 2 Selodoko 

Kelas/Semester : 5 (lima)/ II(Dua) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Materi Pokok  : Penerapan sifat-sifat cahaya 

Petunjuk penggunaan : Berilah tanda cek ( )  pada butir-butir  pelaksanaan   

pembelajaran pada kolom skor (Ya atau Tidak) sesuai 

dengan aspek yang akan diamati sebagai berikut: 

No INDIKATOR/ ASPEK YANG DIAMATI 
Pengamatan 

Ya Tidak 

III. Pendahuluan 

1 Mempersiapkan siswa untuk belajar   

2 Melakukan kegiatan apersepsi   

3 Memberikan motivasi   

4 Menyampaikan tujuan pembelajaran   

5 Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran   

IV. Kegiatan Inti 

C. Penguasaan materi pembelajaran 

6 Menunjukkan penguasaan materi tentang sifat-sifat cahaya   

7 
Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengetahuan lain 

yang berhubungan dan yang relevan dengan materi cahaya 
  

8 Memfasilitasi proses pembelajaran   

D. Penggunaan model pembelajaran 

9 Membimbing siswa dalam pembagian kelompok belajar 

dan kelompok bermain 
  

10 Membimbing siswa dalam kerja kelompok tentang sifat-

sifat cahaya 
  

11 Membimbing siswa dalam mengumpulkan informasi 

mengenai sifat-sifat cahaya 
  

12 Membimbing siswa dalam  melakukan presentasi hasil 

diskusi tentang sifat-sifat cahaya 
  

13 Membimbing siswa dalam melakukan permainan akademik   
14 Membimbing siswa dalam turnamen materi sifat-sifat 

cahaya 
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Lampiran 6 

Lembar Observasi 

Aktivitas Siswa 

Siklus I dan Siklus II 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I 

Pertemuan I 

 

Nama Sekolah  : SD N 2 SELODOKO 

Kelas/Semester : 5 (lima)/ II(Dua) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Materi Pokok  : Penerapan sifat-sifat cahaya 

Petunjuk penggunaan : Berilah tanda cek ( )  pada butir-butir  pelaksanaan  

pembelajaran pada kolom skor (Ya atau Tidak) sesuai 

dengan aspek yang akan diamati sebagai berikut :  

No INDIKATOR/ ASPEK YANG DIAMATI 
Pengamatan 

Ya Tidak 

I. Pendahuluan 

1 Keaktifan siswa menanggapi apersepsi yang diberikan 

oleh guru  
  

2 Siswa mendengarkan guru ketika diberikan penjelasan 

mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai   

II. Kegiatan Inti 

3 Siswa antusias dalam menjawab pertanyaan    

4 Siswa mendengarkan penjelasan guru dengan baik   

A. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

5 Keterlibatan siswa dalam pembentukan kelompok 
  

6 Adanya interaksi yang baik antar anggota kelompok   
7 Siswa melakukan tanya jawab dan diskusi dengan 

teman sekelompok   

8 Siswa bertanggung jawab atas tugas yang diberikan   
9 Siswa dengan percaya diri menyampaian hasil kerja 

kelompok 
  

10 Siswa melakukan persaingan sehat dalam permainan 

antar kelompok 
  

11 Melaksanakan turnamen dengan tertib dan jujur   
12 Kejujuran siswa dalam penghitungan poin kelompok 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I 

Pertemuan II 

 

Nama Sekolah  : SD N 2 SELODOKO 

Kelas/Semester : 5 (lima)/ II(Dua) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Materi Pokok  : Penerapan sifat-sifat cahaya 

Petunjuk penggunaan : Berilah tanda cek (V)  pada butir-butir  pelaksanaan 

pembelajaran pada kolom skor (Ya atau Tidak) sesuai 

dengan aspek yang akan diamati sebagai berikut :  

No INDIKATOR/ ASPEK YANG DIAMATI 
Pengamatan 

Ya Tidak 

I. Pendahuluan 

1 Keaktifan siswa menanggapi apersepsi yang diberikan 

oleh guru    

2 Siswa mendengarkan guru ketika diberikan penjelasan 

mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai   

II. Kegiatan Inti 

3 Siswa antusias dalam menjawab pertanyaan  
  

4 Siswa mendengarkan penjelasan guru dengan baik   

A. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

5 Keterlibatan siswa dalam pembentukan kelompok 
  

6 Adanya interaksi yang baik antar anggota kelompok   
7 Siswa melakukan tanya jawab dan diskusi dengan 

teman sekelompok   

8 Siswa bertanggung jawab atas tugas yang diberikan   
9 Siswa dengan percaya diri menyampaian hasil kerja 

kelompok   

10 Siswa melakukan persaingan sehat dalam permainan 

antar kelompok 
  

11 Melaksanakan turnamen dengan tertib dan jujur   
12 Kejujuran siswa dalam penghitungan poin kelompok 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I 

Pertemuan III 

 

Nama Sekolah  : SD N 2 SELODOKO 

Kelas/Semester : 5 (lima)/ II(Dua) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Materi Pokok  : Penerapan sifat-sifat cahaya 

Petunjuk penggunaan : Berilah tanda cek (V)  pada butir-butir  pelaksanaan  

pembelajaran pada kolom skor (Ya atau Tidak) sesuai 

dengan aspek yang akan diamati sebagai berikut :  

No INDIKATOR/ ASPEK YANG DIAMATI 
Pengamatan 

Ya Tidak 

I. Pendahuluan 

1 Keaktifan siswa menanggapi apersepsi yang diberikan 

oleh guru    

2 Siswa mendengarkan guru ketika diberikan penjelasan 

mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai   

II. Kegiatan Inti 

3 Siswa antusias dalam menjawab pertanyaan  
  

4 Siswa mendengarkan penjelasan guru dengan baik   

A. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

5 Keterlibatan siswa dalam pembentukan kelompok   

6 Adanya interaksi yang baik antar anggota kelompok   
7 Siswa melakukan tanya jawab dan diskusi dengan 

teman sekelompok 
  

8 Siswa bertanggung jawab atas tugas yang diberikan   

9 Siswa dengan percaya diri menyampaian hasil kerja 

kelompok 
  

10 Siswa melakukan persaingan sehat dalam permainan 

antar kelompok 
  

11 Melaksanakan turnamen dengan tertib dan jujur   
12 Kejujuran siswa dalam penghitungan poin kelompok 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II 

Pertemuan I 

 

Nama Sekolah  : SD N 2 SELODOKO 

Kelas/Semester : 5 (lima)/ II(Dua) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Materi Pokok  : Penerapan Sifat-Sifat Cahaya 

Petunjuk penggunaan : Berilah tanda cek ( )  pada butir-butir  pelaksanaan  

pembelajaran pada kolom skor (Ya atau Tidak) sesuai 

dengan aspek yang akan diamati sebagai berikut :  

No INDIKATOR/ ASPEK YANG DIAMATI 
Pengamatan 

Ya Tidak 

I. Pendahuluan 

1 Keaktifan siswa menanggapi apersepsi yang diberikan 

oleh guru    

2 Siswa mendengarkan guru ketika diberikan penjelasan 

mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai   

II. Kegiatan Inti 

3 Siswa antusias dalam menjawab pertanyaan  
  

4 Siswa mendengarkan penjelasan guru dengan baik   

A. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

5 Keterlibatan siswa dalam pembentukan kelompok 
  

6 Adanya interaksi yang baik antar anggota kelompok   

7 Siswa melakukan tanya jawab dan diskusi dengan 

teman sekelompok   

8 Siswa bertanggung jawab atas tugas yang diberikan   

9 Siswa dengan percaya diri menyampaian hasil kerja 

kelompok   

10 Siswa melakukan persaingan sehat dalam permainan 

antar kelompok 
  

11 Melaksanakan turnamen dengan tertib dan jujur   
12 Kejujuran siswa dalam penghitungan poin kelompok 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II 

Pertemuan II 

 

Nama Sekolah  : SD N 2 SELODOKO 

Kelas/Semester : 5 (lima)/ II(Dua) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Materi Pokok  : Penerapan Sifat-Sifat Cahaya 

Petunjuk penggunaan : Berilah tanda cek (V)  pada butir-butir  pelaksanaan  

pembelajaran pada kolom skor (Ya atau Tidak) sesuai 

dengan aspek yang akan diamati sebagai berikut :  

No INDIKATOR/ ASPEK YANG DIAMATI 
Pengamatan 

Ya Tidak 

I. Pendahuluan 

1 Keaktifan siswa menanggapi apersepsi yang diberikan 

oleh guru    

2 Siswa mendengarkan guru ketika diberikan penjelasan 

mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai   

II. Kegiatan Inti 

3 Siswa antusias dalam menjawab pertanyaan  
  

4 Siswa mendengarkan penjelasan guru dengan baik   

A. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

5 Keterlibatan siswa dalam pembentukan kelompok 
  

6 Adanya interaksi yang baik antar anggota kelompok   

7 Siswa melakukan tanya jawab dan diskusi dengan 

teman sekelompok   

8 Siswa bertanggung jawab atas tugas yang diberikan   

9 Siswa dengan percaya diri menyampaian hasil kerja 

kelompok   

10 Siswa melakukan persaingan sehat dalam permainan 

antar kelompok   

11 Melaksanakan turnamen dengan tertib dan jujur   

12 Kejujuran siswa dalam penghitungan poin kelompok 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II 

Pertemuan III 

 

Nama Sekolah  : SD N 2 SELODOKO 

Kelas/Semester : 5 (lima)/ II(Dua) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Materi Pokok  : Penerapan Sifat-Sifat Cahaya 

Petunjuk penggunaan : Berilah tanda cek (V)  pada butir-butir  pelaksanaan  

pembelajaran pada kolom skor (Ya atau Tidak) sesuai 

dengan aspek yang akan diamati sebagai berikut :  

No INDIKATOR/ ASPEK YANG DIAMATI 
Pengamatan 

Ya Tidak 

I. Pendahuluan 

1 Keaktifan siswa menanggapi apersepsi yang diberikan 

oleh guru    

2 Siswa mendengarkan guru ketika diberikan penjelasan 

mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai   

II. Kegiatan Inti 

3 Siswa antusias dalam menjawab pertanyaan  
  

4 Siswa mendengarkan penjelasan guru dengan baik   

A. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

5 Keterlibatan siswa dalam pembentukan kelompok   

6 Adanya interaksi yang baik antar anggota kelompok   
7 Siswa melakukan tanya jawab dan diskusi dengan 

teman sekelompok 
  

8 Siswa bertanggung jawab atas tugas yang diberikan   

9 Siswa dengan percaya diri menyampaian hasil kerja 

kelompok 
  

10 Siswa melakukan persaingan sehat dalam permainan 

antar kelompok 
  

11 Melaksanakan turnamen dengan tertib dan jujur   
12 Kejujuran siswa dalam penghitungan poin kelompok 
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Lampiran 7 

Surat Ijin dan Surat 

Keterangan Penelitian 
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Lampiran 8 

Hasil Uji Validitas 

dan  

Reliabilitas Soal 

 
 

 

 



187 

 

Hasil Validitas dan Reliabilitas Soal Pilihan ganda SIKLUS I 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=No1 No2 No3 No4 No5 No6 No7 No8 No9 No10 No11 No12 

No13 No14 No15 No16 No17 No18 No19 No20 No21 No22 No23 No24 No25 

No26 No27 No28 No29 No30 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 21 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 21 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,803 30 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

No1 17,9524 25,848 ,513 ,790 

No2 18,0476 25,448 ,540 ,787 

No3 18,0000 24,800 ,716 ,780 

No4 18,0952 24,790 ,661 ,781 

No5 17,8571 29,229 -,269 ,816 

No6 18,0000 26,400 ,357 ,796 

No7 18,1429 25,829 ,432 ,792 

No8 17,8571 28,329 -,037 ,809 

No9 17,7619 28,990 -,308 ,811 

No10 18,0000 25,700 ,511 ,789 

No11 18,0952 26,090 ,389 ,794 
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No12 17,9524 27,348 ,170 ,803 

No13 18,0000 25,600 ,534 ,788 

No14 18,2381 28,590 -,098 ,816 

No15 18,2381 25,690 ,455 ,791 

No16 17,9048 26,190 ,476 ,792 

No17 18,0952 25,890 ,430 ,792 

No18 18,0952 25,890 ,430 ,792 

No19 18,0476 25,948 ,434 ,792 

No20 18,1429 30,829 -,492 ,832 

No21 18,0476 26,048 ,412 ,793 

No22 18,5238 28,862 -,164 ,814 

No23 18,1905 25,862 ,421 ,793 

No24 18,1905 31,062 -,528 ,833 

No25 18,1429 25,129 ,576 ,785 

No26 18,5714 26,757 ,385 ,796 

No27 17,9048 26,190 ,476 ,792 

No28 18,2381 24,290 ,746 ,777 

No29 17,9524 26,548 ,350 ,796 

No30 18,4286 24,957 ,680 ,782 

 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=No1 No2 No3 NO4 No6 No7 No10 No11 No13 No15 No16 No17 

No18 No19 No21 No23 No25 No26 No27 No28 No29 NO30 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 
 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 21 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 21 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 



189 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,899 22 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

No1 12,7619 31,690 ,525 ,894 

No2 12,8571 31,329 ,536 ,894 

No3 12,8095 30,662 ,699 ,890 

NO4 12,9048 30,590 ,658 ,890 

No6 12,8095 32,362 ,358 ,898 

No7 12,9524 31,448 ,485 ,895 

No10 12,8095 31,462 ,536 ,894 

No11 12,9048 31,990 ,395 ,897 

No13 12,8095 31,562 ,516 ,894 

No15 13,0476 31,348 ,498 ,895 

No16 12,7143 32,114 ,479 ,895 

No17 12,9048 31,790 ,432 ,896 

No18 12,9048 31,490 ,488 ,895 

No19 12,8571 31,529 ,498 ,895 

No21 12,8571 31,929 ,421 ,897 

No23 13,0000 31,700 ,434 ,897 

No25 12,9524 31,148 ,540 ,894 

No26 13,3810 32,548 ,436 ,896 

No27 12,7143 32,114 ,479 ,895 

No28 13,0476 29,948 ,759 ,888 

No29 12,7619 32,790 ,296 ,899 

NO30 13,2381 30,590 ,714 ,889 
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Hasil Validitas dan Reliabilitas Soal Pilihan ganda SIKLUS II 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=No1 No2 No3 No4 No5 No6 No7 No8 No9 No10 No11 No12 

No13 No14 No15 No16 No17 No18 No19 No20 No21 No22 No23 No24 No25 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 21 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 21 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,827 25 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

No1 15,7143 23,914 ,505 ,815 

No2 16,0952 23,590 ,501 ,815 

No3 15,8095 22,762 ,709 ,806 

No4 15,8571 23,129 ,603 ,810 

No5 15,5238 26,562 -,155 ,832 

No6 15,8095 22,962 ,662 ,808 

No7 16,0000 23,400 ,525 ,814 

No8 15,6190 24,548 ,446 ,819 

No9 15,9524 23,048 ,601 ,810 

No10 15,9524 23,648 ,473 ,816 

No11 15,7619 23,990 ,454 ,817 

No12 15,7143 24,214 ,432 ,818 

No13 15,9524 28,348 -,431 ,854 
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No14 15,6667 24,133 ,497 ,816 

No15 15,8571 23,629 ,493 ,815 

No16 15,8571 28,529 -,473 ,854 

No17 15,8095 23,262 ,594 ,811 

No18 15,6667 27,833 -,408 ,846 

No19 16,0476 23,648 ,478 ,816 

No20 15,7619 23,390 ,593 ,811 

No21 15,9048 22,690 ,686 ,806 

No22 15,6667 28,033 -,454 ,848 

No23 15,8095 23,562 ,526 ,814 

No24 15,7619 23,990 ,454 ,817 

No25 15,8571 22,629 ,715 ,805 

 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=No1 No2 No3 No4 No6 No7 No8 No9 No10 No11 No12 No13 

No14 No15 No17 No19 No20 No21 No23 No24 No25 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 21 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 21 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,893 21 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

No1 12,5238 29,562 ,498 ,888 

No2 12,9048 29,290 ,478 ,889 

No3 12,6190 28,148 ,728 ,882 

No4 12,6667 28,733 ,587 ,886 

No6 12,6190 28,448 ,666 ,884 

No7 12,8095 28,862 ,544 ,887 

No8 12,4286 30,157 ,464 ,890 

No9 12,7619 28,690 ,577 ,886 

No10 12,7619 28,890 ,538 ,887 

No11 12,5714 29,557 ,465 ,889 

No12 12,5238 29,862 ,432 ,890 

No13 12,7619 34,490 -,439 ,914 

No14 12,4762 29,662 ,523 ,888 

No15 12,6667 29,233 ,489 ,889 

No17 12,6190 28,648 ,625 ,885 

No19 12,8571 29,029 ,518 ,888 

No20 12,5714 28,857 ,612 ,885 

No21 12,7143 28,114 ,696 ,883 

No23 12,6190 29,048 ,544 ,887 

No24 12,5714 29,557 ,465 ,889 

No25 12,6667 28,133 ,707 ,882 
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Lampiran 9 

Hasil Akhir Nilai 

Siswa 
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DAFTAR NILAI AKHIR SISWA  

PRA SIKLUS 

No Nama Nilai Evaluasi Keterangan 

1 DJS 58 Tidak Tuntas 

2 JS 62 Tidak Tuntas 

3 AS 69 Tuntas 

4 NHZ 78 Tuntas 

5 LSN 78 Tuntas 

6 IS 60 Tidak Tuntas 

7 PA 74 Tuntas 

8 YL 60 Tidak Tuntas 

9 RS 74 Tuntas 

10 AN 60 Tidak Tuntas 

11 EYP 48 Tidak Tuntas 

12 LP 62 Tidak Tuntas 

13 RK 63 Tidak Tuntas 

14 IL 62 Tidak Tuntas 

15 APL 72 Tuntas 

16 AD 72 Tuntas 

Rerata 65,75 

Nilai maksimal 78 

Nilai minimal 48 

Tuntas 6 (37,5%) 

Tidak Tuntas 10 (62,5%) 
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DAFTAR NILAI AKHIR SISWA  

SIKLUS I 

No Nama Nilai Evaluasi Keterangan 

1 DJS 55 Tidak Tuntas 

2 JS 50 Tidak Tuntas 

3 AS 80 Tuntas 

4 NHZ 85 Tuntas 

5 LSN 75 Tuntas 

6 IS 80 Tuntas 

7 PA 70 Tuntas 

8 YL 65 Tidak Tuntas 

9 RS 80 Tuntas 

10 AN 80 Tuntas 

11 EYP 65 Tidak Tuntas 

12 LP 75 Tuntas 

13 RK 60 Tidak Tuntas 

14 IL 75 Tuntas 

15 APL 75 Tuntas 

16 AD 85 Tuntas 

Rerata 72,2 

Nilai maksimal 85 

Nilai minimal 50 

Tuntas 11 (68,75%) 

Tidak Tuntas 5 (31,25%) 
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DAFTAR NILAI AKHIR SISWA  

SIKLUS II 

No Nama Nilai Evaluasi Keterangan 

1 DJS 75  Tuntas 

2 JS 65 Tidak Tuntas 

3 AS 90 Tuntas 

4 NHZ 95 Tuntas 

5 LSN 85 Tuntas 

6 IS 95 Tuntas 

7 PA 80 Tuntas 

8 YL 80 Tuntas 

9 RS 95 Tuntas 

10 AN 90 Tuntas 

11 EYP 80 Tuntas 

12 LP 95 Tuntas 

13 RK 80 Tuntas 

14 IL 85 Tuntas 

15 APL 100 Tuntas 

16 AD 85 Tuntas 

Rerata 85,93 

Nilai maksimal 100 

Nilai minimal 65 

Tuntas 15 (93,75%) 

Tidak Tuntas 1 (6,25%) 
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Lampiran 10 

Dokumentasi 

Penelitian 
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DOKUMENTASI FOTO-FOTO PELAKSANAAN MODEL  

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TGT 

SIKLUS I 

  

Siswa mendengarkan penjelasan materi yang diberikan oleh guru 

 

  

Setelah guru mendemonstrasikan tentang benda bening, kemudia siswa diminta 

untuk mempraktekkan lagi di depan kelas 
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Siswa membentuk kelompok belajar yang mengerjakan tugas pada Lembar Kerja 

Kelompok (LKK) 

 

 

  

Siswa membentuk kelompok bermain dan melakukan permainan (games) dengan 

mengerjakan kartu soal di dalam kelompok bermainnya 
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Siswa melakukan kegiatan turnamen dan berbaris sesuai dengan perolehan skor 

tertinggi sampai terendah di dalam kelompoknya yang nantinya akan maju ke 

meja turnamen 

 

 

Siswa mengerjakan soal evaluasi siklus I pada pertemuan III 

 



201 

 

 

Bagi kelompok terbaik akan mendapatkan pujian/penghargaan dari guru 

 

 

 

Diakhir pembelajaran guru mengulas materi dari pertemuan I sampai III dan 

melakukan tanya jawab 
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DOKUMENTASI FOTO-FOTO PELAKSANAAN MODEL  

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TGT 

SIKLUS II 

  

Siswa mendengarkan penjelasan materi yang diberikan oleh guru 

 

 

 

Setelah guru mendemonstrasikan tentang mikroskop, kemudia siswa diminta 

untuk membuktikan langsung pada benda yang diamati 
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Siswa membentuk kelompok belajar yang mengerjakan tugas pada Lembar Kerja 

Kelompok (LKK) dan guru membimbing siswa dalam mengerjakan LKK 

 

 

   

 

 

Guru membagi kartu soal dan 

lembar jawaban 

Siswa  melakukan permainan (games) 

dengan mengerjakan kartu soal di 

dalam kelompok bermainnya 
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Siswa mengerjakan soal evaluasi siklus II pada pertemuan ke III 

Siswa berbaris sesuai dengan perolehan 

skor tertinggi sampai terendah di dalam 

kelompoknya 

Siswa maju ke meja turnamen 
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Kelompok terbaik diberikan gelar 

sebagai “Super Team” 

Bagi kelompok terbaik akan 

mendapatkan pujian/penghargaan dari 

guru 

 


