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MOTTO 

 Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. (QS Asy Syarh : 6) 

 Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula 

terlalu gembira terhadap apa yang Diberikan-Nya kepadamu. (QS Al Hadid : 23) 

 Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi 

kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah Mengetahui, sedang 

kamu tidak mengetahui. (QS Al Baqarah : 216) 
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ABSTRAK 
 

 

Nafis, Khusnul Ainun. 2014. Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

dengan Metode Eksperimen untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Aktivitas 

Siswa Kelas VIII SMP 1 Mejobo Kudus pada Mata Pelajaran IPA. Skripsi, 

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing Dra. Pratiwi Dwijananti, M.Si. 

 

Kata kunci: aktivitas siswa, hasil belajar, metode eksperimen, pembelajaran 

berbasis masalah. 

 

Proses pembelajaran IPA di SMP 1 Mejobo Kudus masih bersifat teacher 

center. Aktivitas belajar yang dilakukan siswa dalam pembelajaran belum banyak. 

Siswa kurang terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Kondisi ini 

menyebabkan potensi siswa selama pembelajaran kurang optimal sehingga 

berdampak pada hasil belajar yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal 

75. Salah satu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dan akhirnya 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa yaitu model pembelajaran berbasis 

masalah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas 

belajar siswa menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Desain 

penelitian ini adalah true experimental design dengan pola control group pre-test 

post-test. Populasi dalam penelitian ini siswa kelas VIII SMP 1 Mejobo Kudus 

semester genap tahun ajaran 2013/2014. Sampel dipilih dengan teknik simple 

random sampling. Pembelajaran kelas eksperimen menggunakan pembelajaran 

berbasis masalah dengan metode eksperimen dan kelas kontrol menggunakan 

metode eksperimen. Instrumen yang digunakan adalah soal uraian untuk 

mengukur hasil belajar siswa dan lembar observasi untuk mengukur aktivitas 

belajar siswa. Analisis uji t pihak kanan digunakan untuk mengetahui apakah hasil 

belajar dan aktivitas siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

Uji gain digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dan aktivitas 

siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai hasil belajar kognitif 

dan rata-rata nilai aktivitas belajar siswa kelas eksperimen mengalami 

peningkatan, dilihat dari faktor gain sebesar 0,74 untuk hasil belajar yang 

termasuk kategori tinggi dan 0,41 untuk aktivitas belajar siswa yang termasuk 

kategori sedang. Hasil analisis uji t pihak kanan                          

untuk hasil belajar kognitif dan                          untuk aktivitas 

belajar siswa yang berarti rata-rata hasil belajar kognitif dan aktivitas belajar 

siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada siswa kelas kontrol. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa model pembelajaran 

berbasis masalah dengan metode eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar 

dan aktivitas siswa. Saran yang perlu diperhatikan yaitu perlu penelitian lanjutan 

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah untuk mengukur aspek 

lainnya, misalnya kemampuan berpikir kirits atau kemampuan pemecahan 

masalah. 
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ABSTRACT 
 

 

Nafis, Khusnul Ainun. 2014. The Application of Problem-Based Learning Model 

with Experimental Method to Improve the Student Learning Outcomes and 

Activities of the Eight Grade Students of SMP 1 Mejobo Kudus in Science Subject. 

Final Project, Physics Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 

Semarang State University. The Advisor Dra. Pratiwi Dwijananti, M.Si. 

 

Keywords: experimental methods, learning outcomes, problem-based learning, 

student activities. 

 

Science learning process in SMP 1 Mejobo Kudus was still teacher center. 

The students only had few student activities in the learning process. The students 

were not fully involved in the learning activities. This condition caused the 

students potential during learning process were not optimal which affected 

learning outcomes that have not reached the passing grade of Science subject of at 

least 75. One of the learning model that could enable the students to be active and 

improved the student learning outcomes used in this research was a problem-

based learning model. The purposes of this research were to improve the student 

learning outcomes and activities using problem-based learning model. The 

research design was a true experimental design with control group pre-test post-

test. The population was the eighth grade students of SMP 1 Mejobo Kudus in the 

academic year 2013/2014. The samples of this research were selected by simple 

random sampling technique. The experiment class was using the problem-based 

learning model with experimental method and the control class was only using the 

experimental method. The instrument of this research were essay questions to 

measure the student learning outcomes and observation sheets to measure 

students' learning activities. t-test analysis was used to determine whether the 

students learning outcomes and activity of the experimental class were higher than 

the control class. Gain test was used to determine the improvement in the student 

learning outcomes and student activities. 

The results of this research showed that the average score of cognitive 

learning outcomes and the average score of the experimental class student 

learning activities have increased, viewed from the gain factor of 0.74 for learning 

outcomes that included as high category and 0.41 for student learning activities 

that included as medium category. The results of the t test analysis tcalculate = 4.88> 

ttable = 2.00 for cognitive learning outcomes and tcalculate = 5.54> = 2.00 ttable for 

student learning activities, which means that an average of cognitive learning 

outcomes and learning activities of the students in experiment class was higher 

than the students in control class. Based on the research that has been done, it 

could be concluded that the problem-based learning model with an experimental 

method improved the student learning outcomes and student activities. As a 

suggestion, further researches are needed in the application of problem-based 

learning model to measure the other aspects, such as critical thinking or problem-

solving ability. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendekatan pembelajaran IPA hendaknya tidak lagi terlalu berpusat pada 

pendidik (teacher centered) melainkan harus lebih berorientasi pada peserta didik 

(student centered). Peranan pendidik perlu bergeser dari menentukan apa yang 

harus dipelajari menjadi bagaimana menyediakan dan memperkaya pengalaman 

belajar peserta didik. Pengalaman belajar bagi peserta didik dapat diperoleh 

melalui serangkaian kegiatan mengeksplorasi lingkungan melalui interaksi aktif 

dengan teman sejawat dan seluruh lingkungan belajarnya (Jufri, 2013:91). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru IPA di SMP 1 

Mejobo Kudus, selama ini metode yang digunakan dalam pembelajaran IPA yaitu 

metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan eksperimen. Metode eksperimen 

jarang digunakan karena memakan banyak waktu. Aktivitas yang dilakukan siswa 

dalam pembelajaran belum banyak. Proses pembelajaran masih berpusat pada 

guru. Siswa kurang terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Siswa 

lebih banyak mendengar, menulis apa yang diinformasikan oleh guru dan 

mengerjakan soal latihan berdasarkan contoh soal yang diberikan. 

Berdasarkan kondisi pembelajaran IPA di SMP 1 Mejobo Kudus yang 

telah disebutkan, menyebabkan potensi siswa selama pembelajaran kurang 

berkembang sehingga berdampak pada hasil belajar yang belum optimal. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai rata-rata ulangan akhir semester I kelas VIII F dan VIII G 
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pada mata pelajaran IPA tahun pelajaran 2013/2014 berturut-turut yaitu 68,63 dan 

68,37, dengan siswa yang belum tuntas sebesar 53,33% dan 56,67%. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara 

aktif dalam setiap proses pembelajaran sehingga dapat mengembangkan potensi 

belajar dan pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dan 

akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar yaitu model pembelajaran berbasis 

masalah. Pembelajaran berbasis masalah menekankan masalah kehidupan yang 

bermakna bagi siswa dan peran guru dalam menyajikan masalah, mengajukan 

pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Model pembelajaran 

berbasis masalah dikembangkan berdasarkan konsep-konsep yang dicetuskan oleh 

Jerome Bruner. Konsep tersebut disebut belajar penemuan atau discovery 

learning. 

Belajar penemuan menekankan bahwa pembelajaran harus mampu 

mendorong peserta didik untuk mempelajari apa yang telah dimiliki. Peserta didik 

belajar melalui keterlibatan aktif terhadap konsep dan prinsip-prinsip, sedangkan 

pendidik mendorong peserta didik agar memiliki pengalaman dan melaksanakan 

eksperimen yang memungkinkan peserta didik menemukan prinsip-prinsip untuk 

dirinya sendiri (Rifa’i & Anni, 2012:197). 

Menurut Medriati (2013:8-9), pembelajaran Fisika dengan menerapkan 

model Problem Based Learning berbasis laboratorium dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran fisika pada konsep cahaya di 
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kelas VIII 6 SMP Negeri 14 Kota Bengkulu. Selain itu, menurut Hapsoro dan 

Susanto (2011:32), penerapan pembelajaran Problem Based Instruction 

berbantuan alat peraga pada materi cahaya dapat mencapai kompetensi dasar di 

SMP Negeri 1 Demak serta dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran. 

Model pembelajaran berbasis masalah dijadikan salah satu alternatif yang 

diterapkan karena lebih menekankan pada proses pembentukan pengetahuan 

secara aktif oleh siswa. Mergendoller et al. (2006) dalam jurnalnya yang berjudul 

“The Effectiveness of Problem-Based Instruction: A Comparative Study of 

Instructional Methods and Student Characteristics”, menyatakan bahwa PBI 

dapat meningkatkan empat bakat siswa SMA pada materi ilmu ekonomi yaitu 

kemampuan verbal, minat dalam ekonomi, suka bekerja kelompok, dan 

kemampuan memecahkan masalah. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusmiyati dan Yulianto (2009:75) 

menunjukkan bahwa model Problem Based Instruction yang diterapkan dengan 

mengambil pokok bahasan fluida dapat menumbuhkan keterampilan proses sains 

sekaligus dapat meningkatkan kemampuan kognitif serta melatih sikap ilmiah 

siswa kelas XI IPA SMA Negeri 3 Semarang. 

Berdasarkan kajian di atas, dilakukan penelitian mengenai hasil belajar dan 

aktivitas siswa pada penerapan pembelajaran berbasis masalah menggunakan 

metode eksperimen dengan mengambil judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Berbasis Masalah dengan Metode Eksperimen untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

dan Aktivitas Siswa Kelas VIII SMP 1 Mejobo Kudus pada Mata Pelajaran IPA”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Apakah penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan metode 

eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMP 1 Mejobo 

Kudus pada mata pelajaran IPA? 

(2) Apakah penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan metode 

eksperimen dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VIII SMP 1 

Mejobo Kudus pada mata pelajaran IPA? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

(1) mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas VIII SMP 1 Mejobo Kudus 

pada mata pelajaran IPA menggunakan model pembelajaran berbasis masalah 

dengan metode eksperimen; 

(2) mengetahui peningkatan aktivitas siswa kelas VIII SMP 1 Mejobo Kudus 

pada mata pelajaran IPA menggunakan model pembelajaran berbasis masalah 

dengan metode eksperimen. 

1.4 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah diperlukan agar diperoleh pengertian yang sama tentang 

istilah dalam penelitian ini dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari 

pembaca. Penegasan istilah ini juga dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup 

permasalahan sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini. Adapun istilah yang 

perlu dijelaskan sebagai berikut. 
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1.4.1 Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah 

Penerapan pembelajaran berbasis masalah yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah pembelajaran dimulai dengan masalah yang penting dan relevan bagi 

siswa dan memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih 

realistik (nyata). 

1.4.2 Metode Eksperimen 

Menurut Djamarah dan Zain (2010:84), metode eksperimen (percobaan) 

adalah cara penyajian pelajaran yang menuntut siswa melakukan percobaan 

dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Percobaan 

dalam penelitian ini yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung dan cembung 

untuk menentukan sifat bayangan yang dihasilkan dan menemukan hubungan 

antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus. 

1.4.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar dalam penelitian ini berupa kemampuan kognitif. 

Kemampuan kognitif yang dinilai meliputi pengetahuan, pemahaman, dan 

penerapan. Kemampuan kognitif dalam penelitian ini diperoleh dari tes setelah 

dilakukan pembelajaran berbasis masalah dengan metode eksperimen pada kelas 

eksperimen dan pembelajaran dengan metode eksperimen pada kelas kontrol. 

1.4.4 Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi kegiatan-

kegiatan lisan, kegiatan-kegiatan metrik, kegiatan-kegiatan mental, kegiatan-

kegiatan emosional. Kegiatan-kegiatan lisan yaitu mengajukan pertanyaan, 

mengemukakan pendapat; kegiatan-kegiatan metrik yaitu melakukan percobaan; 
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kegiatan-kegiatan mental yaitu memecahkan masalah dan membuat keputusan; 

kegiatan-kegiatan emosional yaitu menaruh minat. 

1.4.5 Mata Pelajaran IPA 

Materi cahaya merupakan materi dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) pelajaran IPA kelas VIII dengan Standar Kompetensi 6. 

Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang dan optika dalam produk 

teknologi sehari-hari, Kompetensi Dasar 6.3, Menyelidiki sifat-sifat cahaya dan 

hubungannya dengan berbagai bentuk cermin dan lensa. Materi cahaya yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung 

dan cermin cembung. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut. 

(1) Bagi siswa, dengan diterapkannya pembelajaran berbasis masalah dengan 

metode eksperimen diharapkan hasil belajar dan aktivitas siswa dapat 

meningkat. 

(2) Bagi guru, pembelajaran berbasis masalah dengan metode eksperimen dapat 

menjadi alternatif dalam proses kegiatan belajar mengajar sebagai upaya 

untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa. 

(3) Bagi peneliti, hasil penelitian ini dijadikan sebagai bekal ketika peneliti terjun 

dalam pembelajaran di kelas. 
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1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 bagian yaitu bagian pendahuluan, bagian 

isi, dan bagian akhir. 

(1) Bagian pendahuluan skripsi ini berisi halaman judul, pernyataan keaslian 

tulisan, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, 

abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

(2) Bagian isi skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu pendahuluan, landasan teori dan 

hipotesis, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. 

Bab 1 Pendahuluan 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan 

istilah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab 2 Landasan Teori dan Hipotesis 

Berisi tentang kajian teori dan hipotesis penelitian. 

Bab 3 Metode Penelitian 

Berisi lokasi penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, 

desain penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, 

dan analisis data penelitian. 

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya. 

Bab 5 Penutup 

Berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian. 

(3) Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

(4) Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Belajar menurut Teori Konstruktivisme 

Konstruktivisme merupakan teknik pembelajaran yang melibatkan peserta 

didik untuk membangun sendiri pengetahuannya secara aktif dengan 

menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Hal ini didasari oleh 

kenyataan bahwa tiap individu manusia memiliki kemampuan untuk 

mengkonstruksi pengetahuan atau keterampilan yang telah dimilikinya dengan 

pengalaman atau pengetahuan yang baru diperolehnya (Jufri, 2013:32). 

Definisi belajar menurut teori konstruktivisme, antara lain sebagai berikut. 

(1) Rifa’i dan Anni (2012:114) menyatakan bahwa belajar adalah lebih dari 

sekedar mengingat, peserta didik harus menemukan dan mentransformasikan 

informasi kompleks ke dalam dirinya sendiri. 

(2) Sardiman (2007:38) menyatakan bahwa belajar adalah kegiatan yang aktif di 

mana si subjek belajar membangun sendiri pengetahuannya serta mencari 

sendiri makna dari sesuatu yang mereka pelajari. 

Proses mengajar bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru 

ke siswa, tetapi suatu kegiatan yang memungkinkan siswa mengonstruksi sendiri 

pengetahuannya. Guru dalam hal ini berperan sebagai mediator dan fasilitator 

untuk membantu optimalisasi belajar siswa (Sardiman, 2007:38). Dalam 
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penelitian ini, siswa diarahkan untuk mengonstruk pengetahuannya sendiri dengan 

cara mengembangkan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. 

2.1.2 Pembelajaran Berbasis Masalah 

Menurut Hamdani (2011:87), pembelajaran berdasarkan masalah atau 

Problem Based Instruction (PBI) menekankan masalah kehidupannya yang 

bermakna bagi siswa dan peran guru dalam menyajikan masalah, mengajukan 

pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. 

Sintaks umum pembelajaran berbasis masalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Sintak pembelajaran berbasis masalah 

FASE-FASE PERILAKU GURU 

Fase 1: Memberikan orientasi tentang 

permasalahannya kepada peserta didik 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, mendeskripsikan 

berbagai kebutuhan logistik penting dan 

memotivasi peserta didik untuk terlibat 

dalam kegiatan mengatasi masalah 

Fase 2: Mengorganisasikan peserta 

didik untuk meneliti 

Guru membantu peserta didik 

mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugas-tugas belajar terkait dengan 

permasalahannya 

Fase 3: Membantu investigasi mandiri 

dan kelompok 

Guru mendorong peserta didik untuk 

mendapatkan informasi yang tepat, 

melaksanakan eksperimen, dan mencari 

penjelasan dan solusi 

Fase 4: Mengembangkan dan 

mempresentasikan artefak dan exhibit 

Guru membantu peserta didik dalam 

merencanakan dan menyiapkan artefak-

artefak yang tepat, seperti laporan, 

rekaman video, dan model-model serta 

membantu mereka untuk 

menyampaikannya kepada orang lain 

Fases 5: Menganalisis dan 

mengevaluasi proses mengatasi 

masalah 

Guru membantu peserta didik 

melakukan refleksi terhadap 

investigasinya dan proses-proses yang 

mereka gunakan 

(Suprijono, 2012:74) 
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Kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis masalah yang tercantum 

dalam Hamdani (2011:88) adalah sebagai berikut. 

(a) Kelebihan pembelajaran berbasis masalah: (1) siswa dilibatkan pada kegiatan 

belajar sehingga pengetahuannya benar-benar diserap dengan baik; (2) siswa 

dilatih untuk dapat bekerja sama dengan siswa lain; (3) siswa dapat 

memperoleh pemecahan dari berbagai sumber. 

(b) Kekurangan pembelajaran berbasis masalah: (1) untuk siswa yang malas, 

tujuan dari metode tersebut tidak dapat tercapai; (2) membutuhkan banyak 

waktu dan dana; (3) tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan dengan 

metode ini. 

2.1.3 Metode Eksperimen 

Menurut Djamarah dan Zain (2010:84), metode eksperimen (percobaan) 

adalah cara penyajian pelajaran, di mana siswa melakukan percobaan dengan 

mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam proses 

belajar mengajar dengan metode percobaan ini siswa diberi kesempatan untuk 

mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati 

suatu objek, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri 

mengenai suatu objek, keadaan, atau proses sesuatu. Dengan demikian, siswa 

dituntut untuk mengalami sendiri, mencari kebenaran, atau mencoba mencari 

suatu hukum atau dalil, dan menarik kesimpulan atas proses yang dialaminya itu. 

Percobaan dalam penelitian ini yaitu pemantulan cahaya pada cermin 

cekung dan cembung untuk menentukan sifat bayangan yang dihasilkan dan 

menemukan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus. 
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2.1.4 Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Metode Eksperimen 

Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah dengan metode 

eksperimen adalah sebagai berikut. 

(1) Guru memberikan pertanyaan atau masalah kontekstual yang terjangkau 

pemikiran siswa dan yang berhubungan dengan materi yang disampaikan, 

siswa memperhatikan/mendengarkan dengan aktif penjelasan dan pertanyaan 

dari guru. 

(2) Guru membimbing siswa untuk membentuk kelompok, siswa bergabung 

dengan anggota kelompok yang telah dibagikan. 

(3) Guru memberikan LKS “Pemantulan Cahaya pada Cermin Cekung dan 

Cembung” kepada siswa serta membimbing siswa melaksanakan kegiatan 

yang ada dalam LKS “Pemantulan Cahaya pada Cermin Cekung dan 

Cembung”, siswa melaksanakan kegiatan sesuai dengan LKS “Pemantulan 

Cahaya pada Cermin Cekung dan Cembung”. 

(4) Guru meminta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil kegiatan 

dari LKS “Pemantulan Cahaya pada Cermin Cekung dan Cembung”; 

kelompok yang terpilih mempresentasikan hasil kegiatan dari LKS 

“Pemantulan Cahaya pada Cermin Cekung dan Cembung” yang telah 

dilakukan dan kelompok yang lain memperhatikan serta memberi tanggapan 

tentang hasil presentasi. 

(5) Guru membimbing siswa diskusi untuk menarik kesimpulan hasil dari LKS 

“Pemantulan Cahaya pada Cermin Cekung dan Cembung”, siswa 
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mengadakan diskusi kelas dan siswa diharapkan dapat menyimpulkan hasil 

dari LKS “Pemantulan Cahaya pada Cermin Cekung dan Cembung”. 

2.1.5 Hasil Belajar 

Menurut Rifa’i dan Anni (2012:69), hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Dalam 

pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh peserta didik setelah 

melaksanakan kegiatan belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. 

Menurut Bloom, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), 

comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application 

(menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis 

(mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru), dan evaluation 

(menilai) (Suprijono, 2012:6). 

(1) Pengetahuan didefinisikan sebagai perilaku mengingat atau mengenali 

informasi (materi pelajaran) yang telah dipelajari sebelumnya. 

(2) Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan memperoleh makna dari 

materi pelajaran. 

(3) Penerapan mengacu pada kemampuan menggunakan materi pelajaran yang 

telah dipelajari di dalam situasi baru dan kongkrit. 

(4) Analisis mengacu pada kemampuan memecahkan material ke dalam bagian-

bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya. Hal ini mencakup 

identifikasi bagian-bagian, analisis hubungan antarbagian dan mengenali 

prinsip-prinsip pengorganisasian. 
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(5) Sintesis mengacu pada kemampuan menggabungkan bagian-bagian dalam 

rangka membentuk struktur yang baru. 

(6) Penilaian mengacu pada kemampuan membuat keputusan tentang nilai 

materi pelajaran (pernyataan, novel, puisi, laporan) untuk tujuan tertentu. 

(Rifa’i & Anni, 2012:70-71) 

Domain afektif antara lain sikap menerima (receiving), memberikan respons 

(responding), menilai (valuing), mengorganisasi (organization), karakterisasi 

(characterization). Domain psikomotor meliputi imitasi, manipulasi, ketepatan, 

artikulasi, naturalisasi (Suprijono, 2012:6). 

Hasil belajar dalam penelitian ini berupa kemampuan kognitif. 

Kemampuan kognitif yang dinilai meliputi pengetahuan, pemahaman, dan 

penerapan. Kemampuan kognitif dalam penelitian ini diperoleh dari tes setelah 

dilakukan pembelajaran berbasis masalah dengan metode eksperimen pada kelas 

eksperimen dan pembelajaran dengan metode eksperimen pada kelas kontrol. 

Kemampuan afektif termasuk dalam aktivitas belajar siswa, yaitu kegiatan-

kegiatan lisan, antara lain mengajukan pertanyaan dan mengemukakan pendapat. 

Kemampuan psikomotorik termasuk dalam aktivitas belajar siswa, yaitu kegiatan-

kegiatan metrik, antara lain melakukan percobaan. 

2.1.6 Aktivitas Belajar 

Menurut Sardiman (2007:95), di dalam belajar diperlukan aktivitas. Sebab 

pada prinsipnya belajar adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah laku, 

jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Itulah 
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sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam 

interaksi belajar-mengajar. 

Aktivitas belajar banyak macamnya. Paul D. Dierich membagi kegiatan 

belajar menjadi 8 kelompok, sebagai berikut. 

a. Kegiatan-kegiatan visual: membaca, melihat gambar-gambar, mengamati 

eksperimen, demonstrasi, pameran, mengamati orang lain bekerja, atau 

bermain. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan (oral): mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan: mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan instrumen musik, mendengarkan siaran radio. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis: menulis cerita, menulis laporan, memeriksa 

karangan, bahan-bahan kopi, membuat sketsa, rangkuman, mengerjakan tes, 

mengisi angket. 

e. Kegiatan-kegiatan menggambar: menggambar, membuat grafik, diagram, 

peta, pola. 

f. Kegiatan-kegiatan metrik: melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan 

(simulasi), menari, berkebun. 
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g. Kegiatan-kegiatan mental: merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis faktor-faktor, menemukan hubungan-hubungan, membuat 

keputusan. 

h. Kegiatan-kegiatan emosional: minat, membedakan, berani, tenang, dan 

sebagainya. 

(Hamalik, 2009:90-91) 

Aktivitas belajar yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi kegiatan-

kegiatan lisan, kegiatan-kegiatan metrik, kegiatan-kegiatan mental, kegiatan-

kegiatan emosional. Kegiatan-kegiatan lisan yaitu mengajukan pertanyaan, 

mengemukakan pendapat; kegiatan-kegiatan metrik yaitu melakukan percobaan; 

kegiatan-kegiatan mental yaitu memecahkan masalah dan membuat keputusan; 

kegiatan-kegiatan emosional yaitu menaruh minat. 

2.1.7 Tinjauan Materi Pemantulan Cahaya 

Cermin Cekung 

Cermin cekung tergolong cermin lengkung. Cermin lengkung disebut 

cermin cekung jika permukaan yang mengilapnya (bagian depannya) melengkung 

ke dalam (Gambar 2.1). 

a. Bagian-bagian cermin cekung 

Bagian-bagian dari sebuah cermin cekung ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

Titik O yaitu titik pusat bidang cermin. Titik P yaitu titik pusat kelengkungan 

cermin. R, yaitu jari-jari kelengkungan cermin. Sumbu utama yaitu garis yang 

melalui titik pusat kelengkungan dan titik pusat bidang cermin. Titik F yaitu titik 
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fokus atau titik api cermin yang terletak di tengah antara titik P dan titik O. f, 

yaitu jarak fokus cermin dari titik F ke titik O. 

 

Gambar 2.1 Bagian-bagian cermin cekung 

Besar jarak fokus (f) adalah setengah dari jari-jari kelengkungan cermin 

(R). Dengan demikian, berlaku persamaan: 

  
 

 
  (2-1) 

Hukum pemantulan cahaya tetap berlaku bagi cermin lengkung, termasuk 

cermin cekung. Pada cermin cekung, garis normal, yaitu garis yang tegak lurus 

pada bidang cermin, adalah garis yang menghubungkan titik jatuhnya sinar 

dengan titik pusat kelengkungan cermin (titik P). Jadi, tidak seperti cermin datar 

yang arah garis normalnya hanya satu, garis normal pada cermin cekung berubah-

ubah, yaitu bergantung pada titik jatuhnya sinar pada bidang cermin. Jika sinar 

jatuh di titik B maka garis normalnya adalah garis BP. Dan jika sinar jatuh di titik 

D maka garis normalnya adalah garis DP (Gambar 2.2). 
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Gambar 2.2 Hukum pemantulan pada cermin cekung 

(sudut pantul = sudut datang) 

b. Tiga sinar istimewa pada cermin cekung 

Sinar-sinar pantul pada cermin cekung bersifat mengumpul (konvergen). 

Oleh karena itu, cermin cekung disebut juga cermin konvergen. 

Tiga sinar istimewa pada cermin cekung adalah sebagai berikut. 

(1) Sinar datang sejajar sumbu utama cermin 

dipantulkan melalui titik fokus F. 

 

(2) Sinar datang melalui titik fokus F 

dipantulkan sejajar sumbu utama. 
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(3) Sinar datang melalui titik pusat 

kelengkungan cermin P dipantulkan 

kembali melalui titik pusat kelengkungan 

tersebut.  

c. Melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung 

Bayangan suatu benda terhadap cermin dapat dibentuk oleh perpotongan 

sinar-sinar pantul. Langkah-langkah melukis bayangan pada cermin cekung 

adalah sebagai berikut. 

(1) Lukis dua sinar istimewa dari benda beserta sinar pantulnya. 

(2) Jika kedua sinar pantul berpotongan di depan cermin, maka titik potong 

tersebut merupakan bayangan yang dicari. Bayangan yang terbentuk bersifat 

nyata dan terbalik. Bayangan ini disebut bayangan nyata karena terletak di 

depan cermin sehingga bisa ditangkap oleh layar. 

(3) Jika kedua sinar pantul tidak berpotongan di depan cermin, maka kedua sinar 

pantul tersebut diperpanjang hingga berpotongan di belakang cermin. Titik 

potong dari perpanjangan sinar-sinar pantul menghasilkan bayangan yang 

dicari. Bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar. 

Bayangan ini disebut maya karena terletak di belakang cermin sehingga tidak 

bisa ditangkap oleh layar. Perpanjangan sinar pantul dan bayangan maya 

dilukis dengan garis putus-putus. 

Pada Gambar 2.3a, ketika benda di depan titik pusat kelengkungan cermin 

(titik P), bayangan yang terbentuk bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Ketika 

benda berada di antara titik fokus (titik F) dan titik pusat kelengkungan cermin 
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(titik P) seperti terlihat pada Gambar 2.3b, bayangan yang terbentuk bersifat 

nyata, terbalik, dan diperbesar. Pada Gambar 2.3c, ketika benda berada di antara 

titik pusat bidang cermin (titik O) dan titik fokus (titik F), bayangan yang 

terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar. 

 

Gambar 2.3 Lukisan pembentukan bayangan pada cermin cekung. 

Dari lukisan pembentukan bayangan pada Gambar 2.3a dan 2.3b dapat 

disimpulkan bahwa ketika benda di depan titik P digeser mendekati titik fokus, 

maka bayangan nyata yang dihasilkan makin besar. 

d. Perhitungan cermin cekung 

Hubungan antara jarak benda (s), jarak bayangan (s’), dan jarak fokus (f) 

untuk cermin lengkung (cekung ataupun cembung) adalah 

Rumus umum cermin 
 

 
 

 

  
 

 

 
 (2-2) 
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Perbesaran bayangan 

Ukuran bayangan pada cermin cekung kadang lebih kecil atau lebih besar 

daripada ukuran benda. Untuk mengetahui apakah bayangan suatu benda lebih 

besar atau lebih kecil daripada benda, maka didefinisikan perbesaran bayangan. 

Perbesaran bayangan menyatakan perbandingan antara tinggi bayangan dan tinggi 

benda atau perbandingan antara jarak bayangan dengan jarak benda. Jika tinggi 

bayangan diberi lambang h’ dan tinggi benda diberi lambang h, perbesaran 

bayangan dirumuskan dengan 

Perbesaran cermin   
  

 
 |

  

 
| (2-3) 

e. Penggunaan cermin cekung 

Cermin cekung sebagai pemantul pada lampu sorot mobil dan lampu senter 

Pada lampu sorot mobil atau lampu senter, bola lampu kecil diletakkan di 

titik fokus cermin cekung parabolik. Ini menyebabkan sinar-sinar yang terpancar 

keluar dari bola lampu akan dipantulkan oleh cermin cekung sebagai sinar-sinar 

yang sejajar dengan sumbu utama cermin. Tentu saja, berkas sinar-sinar sejajar 

mampu menyorot lebih jauh dibandingkan dengan sinar-sinar yang tidak sejajar. 

Cermin Cembung 

a. Bagian-bagian cermin cembung 

Pada cermin cembung, bagian depan cermin (bagian yang mengilap) 

adalah permukaan luar irisan bola (Gambar 2.4). Pada cermin cembung titik pusat 

kelengkungan P dan titik fokus cermin F terletak di bagian belakang cermin. Oleh 

karena itu, jari-jari kelengkungan R dan jarak fokus cermin f bertanda negatif 

(misal R = -10 cm dan f = -5 cm). 
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Hukum pemantulan pada cermin cembung ditunjukkan pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.4 Cermin cembung adalah bagian dari irisan sebuah bola dengan garis 

PO sebagai sumbu utama. 

 

Gambar 2.5 Hukum pemantulan pada cermin cembung 

(sudut pantul = sudut datang). 
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b. Tiga sinar istimewa pada cermin cembung 

Tiga sinar istimewa pada cermin cembung, yaitu sebagai berikut. 

(1) Sinar datang sejajar sumbu utama 

cermin dipantulkan seakan-akan 

datang dari titik fokus F. 

 

(2) Sinar datang menuju ke titik fokus 

maya F dipantulkan sejajar sumbu 

utama. 

 

(3) Sinar datang menuju ke titik pusat 

kelengkungan P dipantulkan 

kembali seakan-akan datang dari 

titik pusat kelengkungan tersebut.  

c. Menyelidiki sifat-sifat bayangan pada cermin cembung 

Kaca spion motor termasuk cermin cembung. Walaupun jarak benda di 

depan kaca spion motor diubah-ubah, bayangan yang tampak dalam cermin selalu 

memiliki sifat yang sama, yaitu maya, tegak, dan lebih kecil daripada bendanya. 

d. Melukis pembentukan bayangan pada cermin cembung 

Langkah-langkah melukis bayangan pada cermin cembung adalah sebagai 

berikut. 

(1) Lukis dua sinar istimewa dari benda beserta sinar pantulnya. 

(2) Karena cermin cembung bersifat menyebarkan sinar pantul, maka sinar-sinar 

pantulnya tidak mungkin berpotongan di depan cermin. Perpanjanglah kedua 



23 
 

 

sinar pantul tersebut hingga berpotongan di belakang cermin. Titik potong 

tersebut merupakan bayangan yang dicari. Bayangan yang terbentuk selalu 

bersifat maya, tegak, dan diperkecil. 

Gambar 2.6 menunjukkan contoh pembentukan bayangan benda yang 

terletak di depan cermin. 

 

Gambar 2.6 Lukisan pembentukan bayangan pada cermin cembung untuk 

benda yang diletakkan di depan cermin. 

e. Perhitungan cermin cembung 

Persamaan-persamaan yang berlaku pada cermin cekung juga berlaku 

untuk cermin cembung. Pada cermin cembung, jari-jari kelengkungan R dan jarak 

fokus f harus diberi tanda negatif. 

Penurunan Rumus 

Penurunan rumus untuk cermin cekung dan cembung diambil dari buku Fisika 

untuk Sains dan Teknik Edisi Ketiga Jilid 2 Paul A. Tipler Erlangga. Dalam 

menggambarkan lintasan sinar, serta menentukan hubungan antara jarak benda, 

jarak bayangan, jari-jari kelengkungan, dan jarak fokus cermin pada peristiwa 

pembentukan bayangan sering digunakan anggapan bahwa sinar-sinar yang 

terlibat adalah sinar paraksial. Sinar paraksial adalah sinar yang berada sangat 

dekat dengan sumbu utama cermin, sejajar dengan sumbu utama dengan jarak 
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sangat kecil atau berpotongan dengan sumbu utama dengan sudut yang sangat 

kecil. 

 

Gambar 2.7 Geometri untuk menghitung jarak bayangan s’ dari jarak s dan jari-

jari kelengkungan r. 

Jarak bayangan dari verteks (puncak) cermin V ke D’ dapat dihubungkan dengan 

jarak obyek dari verteks V ke titik D dan jari-jari kelengkungan cermin dengan 

memakai geometri elementer. Gambar 2.7 menunjukkan sebuah sinar dari sebuah 

titik obyek D yang memantul pada cermin dan melalui titik bayangan D’. Titik P 

adalah pusat kelengkungan cermin. Sinar-sinar yang datang dan yang dipantulkan 

membentuk sudut-sudut yang sama dengan garis radial CA, yang tegak lurus 

permukaan cermin. Misalkan s adalah jarak objek, s’ adalah jarak bayangan, dan r 

adalah jari-jari kelengkungan cermin. Sudut adalah sudut luar segitiga DAC 

sehingga sama dengan    . 

      (2-4) 

Demikian juga dari segitiga DAD’ 

       (2-5) 

Dengan menghilangkan   dari persamaan-persamaan tersebut, maka 
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             (2-6) 

atau 

       (2-7) 

Dengan memakai pendekatan      ,      ,dan        , 

 

 
 

 

  
 

 

 
 (2-8) 

Penurunan rumus ini didasarkan pada anggapan bahwa sudut-sudut yang dibuat 

oleh sinar-sinar datang dan sinar-sinar yang dipantulkan dengan sumbu-sumbu 

tersebut adalah kecil. Hal ini sama dengan anggapan bahwa sinar-sinar tersebut 

paraksial. 

Saat jarak obyek adalah lebih besar dibandingkan jari-jari kelengkungan cermin, 

maka suku 1/s pada Persamaan (2-8) menjadi lebih kecil dari 2/r dan dapat 

diabaikan. Untuk s = ∞, jarak bayangan adalah    
 

 
 . Jarak ini disebut panjang 

fokus f dari cermin tersebut. 

panjang fokus untuk cermin   
 

 
  (2-9) 

dengan menggunakan panjang fokus f, persamaan cermin tersebut adalah 

persamaan cermin 
 

 
 

 

  
 

 

 
 (2-10) 

 

Gambar 2.8 Geometri untuk menentukan pembesaran sebuah cermin-lengkung 

cekung. 
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Perbandingan antara ukuran bayangan terhadap ukuran obyek didefinisikan 

sebagai perbesaran lateral dari bayangan tersebut. Pada Gambar 2.8 kita 

menggambar sinar pusat dari puncak obyek ke pusat cermin sinar ini membentuk 

sudut   dengan sumbu utama. Sinar yang dipantulkan ke puncak bayangan 

membentuk sudut yang sama besarnya dengan sumbu utama. Sebuah 

perbandingan dari segitiga yang dibentuk oleh sinar datang, sumbu utama, dan 

obyek dengan segitiga yang dibentuk oleh sinar yang dipantulkan, sumbu utama, 

dan bayangannya menunjukkan bahwa perbesaran lateral h’/h sama dengan 

perbandingan dari jarak-jarak s’/s. 

Perbesaran bayangan lateral dirumuskan: 

  
  

 
  

  

 
 (2-11) 

Konvensi tanda 

s bernilai positif jika obyek berada di depan cermin (obyek nyata) 

s bernilai negatif jika obyek berada di belakang cermin (obyek maya) 

s’ bernilai positif jika bayangan berada di depan cermin (bayangan nyata) 

s’ bernilai negatif jika bayangan berada di belakang cermin (bayangan maya) 

r, f bernilai positif jika pusat kelengkungan berada di depan cermin (cermin 

cekung) 

r, f bernilai negatif jika pusat kelengkungan berada di belakang cermin (cermin 

cembung) 

2.2 Kerangka Berpikir 

Pendekatan pembelajaran IPA hendaknya tidak lagi terlalu berpusat pada 

pendidik (teacher centered) melainkan harus lebih berorientasi pada peserta didik 
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(student centered). Peranan pendidik perlu bergeser dari menentukan apa yang 

harus dipelajari menjadi bagaimana menyediakan dan memperkaya pengalaman 

belajar peserta didik. Pengalaman belajar bagi peserta didik dapat diperoleh 

melalui serangkaian kegiatan mengeksplorasi lingkungan melalui interaksi aktif 

dengan teman sejawat dan seluruh lingkungan belajarnya (Jufri, 2013:91). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru IPA di SMP 1 

Mejobo Kudus, selama ini metode yang digunakan dalam pembelajaran IPA yaitu 

metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan eksperimen. Metode eksperimen 

jarang digunakan karena memakan banyak waktu. Aktivitas yang dilakukan siswa 

dalam pembelajaran belum banyak. Proses pembelajaran masih bersifat teacher 

center, berpusat pada guru, sehingga siswa kurang terlibat secara langsung dalam 

kegiatan pembelajaran. Siswa lebih banyak mendengar, menulis apa yang 

diinformasikan oleh guru dan mengerjakan soal latihan berdasarkan contoh soal 

yang diberikan. 

Berdasarkan kondisi pembelajaran IPA di SMP 1 Mejobo Kudus yang 

telah disebutkan, menyebabkan potensi siswa selama pembelajaran kurang 

berkembang sehingga berdampak pada hasil belajar yang belum optimal. Oleh 

karena itu, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif dalam 

setiap proses pembelajaran sehingga dapat mengembangkan potensi belajar dan 

pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dan 

akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar yaitu model pembelajaran berbasis 
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masalah. “Model pembelajaran berbasis masalah dikembangkan berdasarkan 

konsep-konsep yang dicetuskan oleh Jerome Bruner. Konsep tersebut adalah 

belajar penemuan atau discovery learning” (Suprijono, 2012:68). Jerome Bruner 

menekankan bahwa pembelajaran harus mampu mendorong peserta didik untuk 

mempelajari apa yang telah dimiliki. Peserta didik belajar melalui keterlibatan 

aktif terhadap konsep dan prinsip-prinsip, sedangkan pendidik mendorong peserta 

didik agar memiliki pengalaman dan melaksanakan eksperimen yang 

memungkinkan peserta didik menemukan prinsip-prinsip untuk dirinya sendiri 

(Rifa’i dan Anni, 2012:197). 

Pembelajaran IPA yang diberikan kepada siswa dalam penelitian ini 

adalah pembelajaran berbasis masalah dengan metode eksperimen. Melalui 

pembelajaran berbasis masalah dengan metode eksperimen, siswa diharapkan 

mampu membangun pengetahuan sendiri sehingga pembelajaran IPA yang 

berlangsung akan lebih bermakna. 

Pembelajaran IPA akan lebih bermakna jika siswa mampu 

mengidentifikasi masalah, melakukan perencanaan pemecahan masalah, serta 

menyelesaikan masalah secara mandiri. Pembelajaran berbasis masalah dengan 

metode eksperimen merupakan pembelajaran IPA yang berorientasi pada siswa. 

Pembelajaran tersebut dapat diterapkan untuk melatih siswa mengonstruk 

pengetahuannya sendiri. Alur kerangka berpikir dapat dilihat pada Gambar 2.9. 
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Gambar 2.9 Alur Kerangka Berpikir 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. 

(1) Penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan metode eksperimen 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMP 1 Mejobo Kudus 

pada mata pelajaran IPA. 

(2) Penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan metode eksperimen 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VIII SMP 1 Mejobo Kudus 

pada mata pelajaran IPA. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Subjek Penelitian 

3.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMP 1 Mejobo Kudus yang beralamat di Jalan 

Budi Utomo 205 Kudus. Penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 

2013/2014. 

3.1.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII F, VIII G, VIII H, 

dan VIII I SMP 1 Mejobo Kudus. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik simple random sampling dengan cara undian. Setelah itu, 

dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas pada sampel. 

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah siswa dalam dua 

kelas. Satu kelas sebagai kelas eksperimen yaitu kelas VIII F dan satu kelas 

sebagai kelas kontrol yaitu kelas VIII G. Kelompok kelas eksperimen diberi 

perlakuan menggunakan pembelajaran berbasis masalah dengan metode 

eksperimen dan kelompok kelas kontrol diberi perlakuan menggunakan 

pembelajaran dengan metode eksperimen. Selain itu, dipilih satu kelas sebagai 

kelas uji coba yaitu kelas IX B. 
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3.1.3 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Hipotesis 1 

Pada hipotesis pertama variabel bebasnya adalah model pembelajaran, 

sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa. 

(2) Hipotesis 2 

Pada hipotesis kedua variabel bebasnya adalah model pembelajaran, 

sedangkan variabel terikatnya adalah aktivitas belajar siswa. 

3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah true experimental dengan bentuk 

pre-test-post-test control group design. “Dalam desain ini terdapat dua kelompok 

yang dipilih secara random, kemudian diberi pre-test untuk mengetahui keadaan 

awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol” 

(Sugiyono, 2010:112-113). 

Pembelajaran fisika pada kelas eksperimen diterapkan pembelajaran 

berbasis masalah dengan metode eksperimen, sedangkan pada kelas kontrol 

diterapkan pembelajaran dengan metode eksperimen. Adapun pola rancangan 

yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

Kelompok Pre-test Perlakuan Post-test 

VIII G O1 X1 O3 

VIII F O2 X2 O4 
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Keterangan: 

O1 : Pre-test kelompok kontrol 

O2 : Pre-test kelompok eksperimen 

X1 : Pembelajaran fisika pada kelas kontrol menggunakan pembelajaran 

dengan metode eksperimen 

X2 : Pembelajaran fisika pada kelas eksperimen dengan model pembelajaran 

berbasis masalah dengan metode eksperimen 

O3 : Post-test pada kelompok kontrol 

O4 : Post-test pada kelompok eksperimen 

Pada akhir pembelajaran dilakukan evaluasi (post-test) kemudian data-data 

yang diperoleh dari soal evaluasi pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dianalisis dengan statistik yang sesuai. Hal ini dilakukan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa pada akhir materi yang telah disampaikan. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap akhir. 

3.3.1 Tahap Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan antara lain: 

(1) Menentukan populasi dan sampel. 

(2) Mengambil data awal berupa data nilai ulangan akhir semester I kelas VIII F, 

VIII G, VIII H, dan VIII I mata pelajaran IPA. 

(3) Menyusun instrumen uji coba. 

(4) Mengujicobakan instrumen tes uji coba pada kelas uji coba. 
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(5) Menganalisis data hasil uji coba untuk mengetahui validitas, reliabilitas, taraf 

kesukaran, dan daya beda soal. 

3.3.2 Tahap Pelaksanaan 

(1) Pemberian pre-test kepada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

(2) Pemberian perlakuan kepada kelompok kontrol yaitu pembelajaran dengan 

metode eksperimen. 

(3) Pemberian perlakuan kepada kelompok eksperimen yaitu dengan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan metode eksperimen. 

(4) Pemberian post-test kepada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

3.3.3 Tahap Akhir 

(1) Mengolah data hasil penelitian. 

(2) Menganalisis dan membahas hasil penelitian. 

(3) Menarik kesimpulan. 

Secara garis besar bagan alur penelitian ini diperlihatkan pada Gambar 3.1. 



34 
 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alur penelitian 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Metode Dokumentasi 

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang mendukung penelitian 

antara lain nilai ulangan akhir semester I mata pelajaran IPA siswa kelas VIII F, 

VIII G, VIII H, dan VIII I SMP 1 Mejobo Kudus serta foto-foto saat melakukan 
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penelitian. Data nilai ulangan akhir semester I tersebut digunakan untuk 

mengetahui normalitas dan homogenitas awal sampel. 

3.4.2 Metode Observasi 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung 

yaitu pengamatan yang dilakukan terhadap gejala atau proses yang terjadi dalam 

situasi yang sebenarnya dan langsung diamati oleh pengamat. 

Dalam metode ini digunakan lembar observasi untuk mendapatkan data 

tentang aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar yang dimaksud dalam penelitian 

ini meliputi kegiatan-kegiatan lisan, metrik, mental, dan emosional. Kegiatan-

kegiatan lisan yaitu mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapat; kegiatan-

kegiatan metrik yaitu melakukan percobaan; kegiatan-kegiatan mental yaitu 

memecahkan masalah dan membuat keputusan; kegiatan-kegiatan emosional yaitu 

menaruh minat. 

3.4.3 Metode Tes 

Tes awal (pre-test) diberikan kepada siswa sebelum dimulai proses belajar 

mengajar. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum 

proses belajar mengajar dimulai. Tes akhir (post-test) diberikan kepada siswa 

setelah berlangsungnya proses belajar mengajar. Tes ini bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan atau pengetahuan siswa setelah diterapkan pembelajaran 

berbasis masalah dengan metode eksperimen pada kelas eksperimen dan 

pembelajaran dengan metode eksperimen pada kelas kontrol. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

3.5.1 Tes 

3.5.1.1 Materi dan Bentuk Tes 

Materi tes yang digunakan adalah materi SMP kelas VIII semester 2 yaitu 

pemantulan cahaya pada cermin cekung dan cembung. Bentuk tes yang digunakan 

adalah soal uraian. 

3.5.1.2 Metode Penyusunan Perangkat Tes 

Penyusunan tes dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

(1) Melakukan pembatasan materi yang diujikan. 

(2) Menentukan tipe soal. 

(3) Menentukan alokasi waktu untuk mengerjakan soal. 

(4) Menentukan jumlah soal. 

(5) Menentukan komposisi. 

(6) Membuat kisi-kisi soal. 

(7) Menulis butir soal. 

(8) Mengujicobakan instrumen. 

(9) Menganalisis hasil uji coba dalam hal validitas, reliabilitas, daya beda, dan 

tingkat kesukaran. 

(10) Memilih item soal yang sudah teruji berdasarkan analisis yang sudah 

dilakukan. 
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3.5.1.3 Analisis Soal Uji Coba 

Sebelum digunakan sebagai soal pre-test dan post-test, item soal terlebih 

dahulu diujicobakan pada kelas uji coba. Kelas uji coba dalam hal ini dipilih kelas 

IX B. Analisis soal uji coba adalah sebagai berikut. 

3.5.1.3.1 Validitas 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Rumus yang digunakan adalah: 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

Keterangan: 

rXY = koefisien korelasi antara variabel X dan Y, dua variabel yang 

dikorelasikan 

N = banyaknya subjek uji coba 

∑X = jumlah skor item 

∑Y = jumlah skor total 

∑X
2
 = jumlah kuadrat skor item 

∑Y
2
 = jumlah kuadrat skor total 

∑XY = jumlah perkalian skor item dan skor total 

(Arikunto, 2009:72) 

Kriteria pengujian validitas dikonsultasikan dengan harga product moment pada 

tabel dengan taraf signifikan (α) = 5%, jika rXY > rtabel maka item soal tersebut 

dikatakan valid (Arikunto, 2009:72). Berdasarkan hasil uji coba soal dari 12 soal 
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uraian terdapat 9 butir soal yang valid. Perhitungan untuk menentukan validitas 

soal selengkapnya dimuat di Lampiran 20. 

3.5.1.3.2 Tingkat Kesukaran Soal 

Untuk menghitung tingkat kesukaran soal bentuk uraian, dapat 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 

                  
         

                       
 

Untuk menghitung rata-rata skor untuk tiap butir soal dengan rumus: 

          
                                   

                    
 

(Arifin, 2013:135) 

Tabel 3.2 Klasifikasi Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat Kesukaran Kriteria 

0,00 – 0,30 Sukar 

0,31 – 0,70 Sedang 

0,71 – 1,00 Mudah 

 

(Arifin, 2013:135) 

Berdasarkan hasil analisis soal uji coba, diperoleh 9 soal yang masuk kategori. 

Hasil analisis tingkat kesukaran soal uji coba dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba 

Kriteria Soal Nomor Soal 

Mudah 6, 9 

Sedang 1, 2, 3, 5, 7, 10 

Sukar 12 
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3.5.1.3.3 Daya Pembeda 

Menurut Arifin (2013:273), semakin tinggi koefisien daya pembeda suatu 

butir soal, semakin mampu butir soal tersebut membedakan antara peserta didik 

yang menguasai kompetensi dengan peserta didik yang kurang menguasai 

kompetensi. Untuk menghitung daya pembeda setiap butir soal dapat digunakan 

rumus sebagai berikut. 

   
 ̅    ̅  

         
 

Keterangan: 

DP = daya pembeda 

  ̅   = rata-rata kelompok atas 

  ̅   = rata-rata kelompok bawah 

Skor maks = skor maksimum 

(Arifin, 2013:133) 

Tabel 3.4 Klasifikasi Daya Pembeda Soal 

Daya Pembeda Kriteria 

0,40 ke atas Sangat Baik 

0,30 −  0,39 Baik 

0,20 −  0,29 Cukup 

0,19 ke bawah Jelek 

(Arifin, 2013:133) 

Berdasarkan hasil analisis soal uji coba diperoleh 9 soal yang masuk kategori 

sangat baik, baik, dan cukup baik. Hasil analisis daya pembeda dapat dilihat pada 

Tabel 3.5. 
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Tabel 3.5 Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Uji Coba 

Kriteria Soal Nomor Soal 

Sangat Baik 2, 3, 5, 10, 12 

Baik 1, 6, 7 

Cukup 9 

Jelek 4, 8, 11 

 

(Arifin, 2013:278) 

3.5.1.3.4 Reliabilitas 

Untuk mencari reliabilitas tes bentuk uraian digunakan rumus Alpha 

sebagai berikut. 

    (
 

   
)(  

∑  
 

  
 ) 

di mana: 

    = reliabilitas yang dicari 

∑  
  = jumlah varians skor tiap-tiap item 

  
  = varians total 

(Arikunto, 2009:109) 

Kriteria pengujian reliabilitas soal tes yaitu setelah didapatkan harga r11 

kemudian harga r11 tersebut dikonsultasikan dengan harga rtabel pada Lampiran II 

buku Suharsimi Arikunto halaman 402. Jika r11 > rtabel maka item tes yang 

diujicobakan reliabel. 

Berdasarkan analisis soal uji coba, diperoleh r11 sebesar 0,78 dan 

banyaknya peserta uji coba yaitu 32, dengan taraf kesalahan 5% diperoleh rtabel 

sebesar 0,349. Karena r11 > rtabel maka soal uji coba bersifat reliabel. 
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Hasil analisis uji coba soal secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 20. 

3.5.2 Lembar Observasi 

Lembar observasi merupakan alat untuk mengumpulkan data berupa daftar 

aspek-aspek yang akan diamati. Lembar observasi dalam penelitian ini digunakan 

untuk mendapatkan data tentang aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar yang 

dimaksud dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan lisan, metrik, mental, 

dan emosional. Kegiatan-kegiatan lisan yaitu mengajukan pertanyaan, 

mengemukakan pendapat; kegiatan metrik yaitu melakukan percobaan; kegiatan-

kegiatan mental yaitu memecahkan masalah dan membuat keputusan; kegiatan 

emosional yaitu menaruh minat. Setiap aktivitas terdiri dari tiga indikator. 

Indikator-indikator setiap aktivitas terdapat dalam Lampiran 16. Adapun penilaian 

untuk setiap aktivitas belajar, nilai 4 jika siswa memenuhi semua indikator, nilai 3 

jika siswa memenuhi dua indikator, nilai 2 jika siswa memenuhi satu indikator, 

dan nilai 1 jika siswa tidak memenuhi semua indikator. 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Tahap Awal 

3.6.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 

berdistribusi normal atau tidak. Data yang digunakan untuk uji normalitas ini 

adalah nilai IPA siswa kelas VIII F dan VIII G semester I. Rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut. 

   ∑
(     )
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dengan 

   : chi-kuadrat 

   : frekuensi pengamatan 

   : frekuensi yang diharapkan 

k : banyaknya kelas interval 

Jika        
        

  dengan derajat kebebasan dk = (k – 3) dengan taraf signifikan 

5% maka data berdistribusi normal (Sudjana, 2005:293). Nilai       
  dapat dilihat 

di Daftar H buku Metoda Statistika Sudjana halaman 492. 

Hasil uji normalitas data awal dengan menggunakan uji chi kuadrat dapat 

dilihat pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Hasil Uji Normalitas Data Awal 

Kelas        
        

  Kriteria 

VIII F 5,60 7,81 Normal 

VIII G 6,50 7,81 Normal 

 

Perhitungan uji normalitas dengan α = 0,05 dan dk = 3 diperoleh        
  

untuk setiap data lebih kecil dari       
 , sehingga Ho diterima dan diperoleh 

kesimpulan bahwa kedua data berdistribusi normal. Analisis uji normalitas data 

awal selengkapnya dimuat pada Lampiran 2. 

3.6.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk menentukan apakah sampel penelitian 

berasal dari kondisi yang sama atau homogen atau tidak. Uji homogenitas 

dilakukan dengan penyelidikan apakah kedua sampel mempunyai varians yang 
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sama atau tidak. Dalam penelitian ini digunakan uji Hartley Pearson untuk uji 

homogenitas. 

Hipotesis: 

H0 :   
    

  (varians kelas eksperimen = varians kelas kontrol) 

H1 :   
    

  (varians kelas eksperimen ≠ varians kelas kontrol) 

Rumus yang digunakan: 

 hitung  
 arians terbesar

 arians terkecil
 

Kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima jika                       

  

 
 (         )

       . Dalam hal lainnya H0 ditolak (Sudjana, 2005:250). Nilai 

Ftabel dapat dilihat di Daftar I buku Metoda Statistika Sudjana halaman 493. 

Berdasarkan hasil analisis uji homogenitas data awal kelas eksperimen dan kelas 

kontrol diperoleh nilai Fhitung = 1,01. Nilai   

 
 (         )

 untuk α = 0,05 diperoleh 

nilai F(0,025)(29)(29) = 1,86. Karena           

 
 (         )

, maka H0 diterima, 

berarti kedua sampel berasal dari populasi yang homogen. Perhitungan uji 

homogenitas data awal dapat dilihat pada Lampiran 3. 

3.6.1.3 Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

Uji kesamaan dua rata-rata pada tahap awal digunakan untuk menguji 

apakah ada kesamaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Langkah-langkah uji kesamaan dua rata-rata adalah sebagai berikut. 

(1) Menentukan rumusan hipotesis yaitu: 

H0 :   
    

  (rata-rata kelas eksperimen = kelas kontrol) 

H1 :   
    

  (rata-rata kelas eksperimen ≠ kelas kontrol) 
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(2) Menentukan statistik yang digunakan yaitu uji t dua pihak. 

(3) Menentukan taraf signifikan yaitu α = 5%. 

(4) Kriteria pengujiannya adalah terima H0 apabila –ttabel < thitung < ttabel, di mana 

ttabel diperoleh dari daftar distribusi student dengan peluang (  
 

 
 ) dan dk 

= n1 + n2 – 2. 

(5) Menentukan statistik hitung dengan menggunakan rumus: 

  
  ̅    ̅

 √
 
  

 
 
  

 

dengan 

   
(    )  

  (    )  
 

       
 

(6) Menarik kesimpulan yaitu jika –ttabel < thitung < ttabel maka kedua kelompok 

memiliki rata-rata sama (Sudjana, 2005:239). Nilai ttabel dapat dilihat di Daftar 

G buku Metoda Statistika Sudjana halaman 491. 

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai thitung = 0,067. Dari daftar 

distribusi t dengan peluang 0,975 dan dk = 58 didapat t0,975(58) = 2,00. Karena 

thitung < ttabel, berarti H0 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan antara rata-rata nilai IPA semester I kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Analisis uji kesamaan dua rata-rata selengkapnya dimuat pada Lampiran 

4. 
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3.6.2 Analisis Tahap Akhir 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 

berdistribusi normal atau tidak. Data yang digunakan untuk uji normalitas ini 

adalah nilai hasil pre-test, post-test, hasil observasi aktivitas belajar pertemuan 

pertama dan kedua. Rumus yang digunakan yaitu chi kuadrat yang dikutip dari 

Sudjana (2005:273). 

   ∑
(     )

 

  

 

   

 

dengan 

   : chi-kuadrat 

   : frekuensi pengamatan 

   : frekuensi yang diharapkan 

k : banyaknya kelas interval 

Jika        
        

  dengan derajat kebebasan dk = (k – 3) dengan taraf signifikan 

5% maka data berdistribusi normal. Nilai       
  dapat dilihat di Daftar H buku 

Metoda Statistika Sudjana halaman 492. 

Tabel 3.7 Hasil Uji Normalitas Nilai Pre-test dan Post-test 

Variasi 

Nilai Pre-test Nilai Post-test 

Kelas 

Eksperimen 
Kelas Kontrol 

Kelas 

Eksperimen 
Kelas Kontrol 

χ
2

hitung 2,16 3,55 5,92 6,61 

χ
2

tabel 7,81 7,81 7,81 7,81 

Kriteria Normal Normal Normal Normal 
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Tabel 3.7 menyajikan hasil perhitungan uji normalitas nilai pre-test dan post-test, 

dengan α = 0,05 dan dk = 3 diperoleh χ
2

hitung untuk setiap data lebih kecil dari 

χ
2

tabel yaitu 7,81. Jadi, diperoleh kesimpulan bahwa kedua data pre-test dan post-

test berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dimuat pada Lampiran 25 

untuk normalitas data pre-test dan Lampiran 28 untuk normalitas data post-test. 

 

Tabel 3.8 Hasil Uji Normalitas Nilai Observasi Aktivitas Belajar 

Pertemuan I dan II 

Variasi 

Nilai Aktivitas Belajar 

Pertemuan I 

Nilai Aktivitas Belajar 

Pertemuan II 

Kelas 

Eksperimen 
Kelas Kontrol 

Kelas 

Eksperimen 
Kelas Kontrol 

χ
2

hitung 2,42 4,17 4,81 5,15 

χ
2

tabel 7,81 7,81 7,81 7,81 

Kriteria Normal Normal Normal Normal 

 

Tabel 3.8 menyajikan hasil perhitungan uji normalitas nilai observasi aktivitas 

belajar, dengan = 0,05 dan dk = 3 diperoleh untuk setiap data lebih kecil dari yaitu 

7,81. Jadi, diperoleh kesimpulan bahwa kedua data berditribusi normal. 

Perhitungan selengkapnya dimuat pada Lampiran 34 untuk normalitas nilai 

aktivitas belajar pertemuan pertama dan Lampiran 37 untuk pertemuan kedua. 

3.6.2.2 Uji Kesamaan Dua Varians 

Uji kesamaan dua varians digunakan untuk mengetahui apakah kelas eksperimen 

dan kelas kontrol memiliki varians yang sama atau tidak. Uji kesamaan dua 

varians menggunakan uji F. 

Rumusan hipotesis uji homogenitas: 

H0 : σ1
2
 = σ2

2
 (varians kelas eksperimen = varians kelas kontrol) 
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H1 : σ1
2
 ≠ σ2

2
 (varians kelas eksperimen ≠ varians kelas kontrol) 

 hitung  
 arians terbesar

 arians terkecil
 

Kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima jika                       

  

 
 (         )

       . Dalam hal lainnya H0 ditolak (Sudjana, 2005:250). Nilai 

Ftabel dapat dilihat di Daftar I buku Metoda Statistika Sudjana halaman 493. 

Hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh F = 1,12 untuk data post-test 

dan   = 1,59 untuk nilai observasi aktivitas belajar pertemuan kedua. Dengan α = 

0,05, dk untuk pembilang = 29 dan untuk penyebut = 29, dari daftar distribusi F 

didapat F0,025(29,29) = 1,86. Karena Fhitung < Ftabel, berarti H0 diterima. Jadi nilai 

post-test dan nilai observasi aktivitas belajar siswa kelas eksperimen dan kontrol 

mempunyai varians yang homogen. Perhitungan selengkapnya dimuat pada 

Lampiran 29 untuk data post-test dan Lampiran 38 untuk nilai aktivitas belajar. 

3.6.2.3 Uji Kesamaan Dua Rata-rata (Uji t Satu Pihak) 

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

1) Ho : μ1 ≤ μ2 (hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran 

berbasis masalah dengan metode eksperimen lebih rendah atau sama dengan 

hasil belajar siswa yang menggunakan metode eksperimen) 

Ha : μ1 > μ2 (hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran 

berbasis masalah dengan metode eksperimen lebih tinggi dibandingkan hasil 

belajar siswa yang menggunakan metode eksperimen) 
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2) Ho : μ1 ≤ μ2 (aktivitas belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan metode eksperimen lebih rendah atau 

sama dengan aktivita belajar siswa yang menggunakan metode eksperimen) 

Ha : μ1 > μ2 (aktivitas belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan metode eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan aktivitas belajar siswa yang menggunakan metode eksperimen) 

Data yang digunakan untuk uji ini adalah nilai post-test dan nilai observasi 

aktivitas belajar siswa. 

Rumus yang digunakan adalah 

  
  ̅    ̅

 √
 
  

 
 
  

 

dengan 

   
(    )  

  (    )  
 

       
 

Keterangan: 

t = uji t, 

  ̅ = rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen, 

  ̅̅̅ = rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol, 

s = simpangan baku gabungan, 

n1 = jumlah siswa kelas eksperimen, 

n2 = jumlah siswa kelas kontrol, 

s1 = simpangan baku kelas eksperimen, dan 

s2 = simpangan baku kelas kontrol (Sudjana, 2005:239). 



49 
 

 

Kriteria pengujiannya adalah terima Ha jika thitung ≥ t(1-α)(n1 + n2 – 2) dengan 

taraf signifikansi 5%. Derajat kebebasan untuk daftar distribusi t adalah (n1 + n2 – 

2) (Sudjana, 2005:239). Nilai ttabel dapat dilihat di Daftar G buku Metoda 

Statistika Sudjana halaman 491. 

Dari perhitungan nilai post-test diperoleh thitung = 4,88. Daftar distribusi t 

dengan peluang 0,95 dan dk 58 diperoleh t0,95 = 2,00, karena thitung > ttabel, maka 

Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai hasil belajar 

siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Pengujian hipotesis 

selengkapnya dimuat pada Lampiran 30. 

Dari perhitungan nilai observasi aktivitas belajar diperoleh thitung = 5,54. 

Daftar distribusi t dengan peluang 0,95 dan dk 58 diperoleh t0,95 = 2,00, karena 

thitung > ttabel, maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-

rata nilai aktivitas belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas 

kontrol. Pengujian hipotesis selengkapnya dimuat pada Lampiran 39. 

3.6.2.2.4 Uji Peningkatan Rata-rata Hasil Belajar (Uji Gain) 

Uji gain digunakan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil 

belajar siswa sebelum dan setelah diberi perlakuan. Rumus gain yang digunakan 

adalah sebagai berikut. 

    
    

       
 

           

         
 

 

Keterangan: 

Si : skor rata-rata pre-test 

Sf : skor rata-rata post-test 
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Untuk kategorisasi gain peningkatan hasil belajar adalah sebagai berikut. 

(<g>) ≥ 0,70 : tinggi 

0,3 ≤ (<g>) < 0,7 : sedang 

(<g>) < 0,3 : rendah 

(Hake, 1998:64-65) 

3.6.2.2.5 Analisis Lembar Observasi 

Kriteria penilaian aktivitas belajar siswa dalam penelitian ini yaitu: 

Skor 1 = Siswa tidak dapat memenuhi semua indikator 

Skor 2 = Siswa hanya dapat memenuhi satu indikator 

Skor 3 = Siswa hanya dapat memenuhi dua indikator 

Skor 4 = Siswa dapat memenuhi semua indikator 

      
∑                    

∑              
      

(Ali, 1993:184) 

Hasil tersebut ditafsirkan dengan rentang kualitatif sebagai berikut: 

25.00% ≤ N ≤ 43.75% = tidak baik 

43.75% < N ≤ 62.50% = cukup 

62.50% < N ≤ 81.25% = baik 

81.25% < N ≤ 100% = sangat baik 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Hasil Analisis Peningkatan Hasil Belajar 

Setelah diberikan pre-test, kelas eksperimen dan kelas kontrol mendapat 

perlakuan yang berbeda. Pembelajaran di kelas eksperimen menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan metode eksperimen sedangkan kelas 

kontrol pembelajarannya menggunakan metode eksperimen. Pada akhir 

penelitian, siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol mengerjakan soal post-test 

untuk mengetahui peningkatan hasil belajar sebelum dan sesudah diterapkan 

model pembelajaran berbasis masalah dengan metode eksperimen pada kelas 

eksperimen dan metode eksperimen pada kelas kontrol. 

Hasil analisis peningkatan hasil belajar disajikan dalam Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil Peningkatan Hasil Belajar 

Kriteria 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Nilai tertinggi          45          91          39          83 

Nilai terendah          23,00          75          22          65 

Nilai rata-rata          31,27          82,23          29,97          75,77 

Faktor gain <g>            0,74            0,74            0,65            0,65 

Kategori Tinggi Tinggi Sedang Sedang 

 

Tabel 4.1 menunjukkan nilai rata-rata pre-test kedua kelas sampel tidak 

jauh berbeda. Untuk nilai rata-rata post-test, nilai rata-rata kelas eksperimen lebih 

tinggi daripada kelas kontrol. Peningkatan hasil belajar kelas eksperimen 
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termasuk kategori tinggi, sedangkan peningkatan hasil belajar kelas kontrol 

termasuk kategori sedang. 

Diagram peningkatan hasil belajar ditunjukkan pada Gambar 4.1. 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Peningkatan Hasil Belajar 

 

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata pre-test kelas eksperimen tidak 

jauh berbeda dengan kelas kontrol. Hal ini membuktikan bahwa kedua kelas 

berangkat dari titik yang sama. Nilai rata-rata post-test kelas eksperimen lebih 

tinggi daripada kelas kontrol dengan faktor gain sebesar 0,74 yang termasuk 

kategori tinggi. Faktor gain kelas kontrol sebesar 0,65 yang termasuk kategori 

sedang. Hasil perhitungan selengkapnya dimuat pada Lampiran 31. 

4.1.2 Hasil Analisis Peningkatan Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar dinilai melalui lembar observasi. Aspek yang dinilai 

meliputi kegiatan-kegiatan lisan antara lain bertanya dan mengemukakan 
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pendapat atau menanggapi pertanyaan, kegiatan-kegiatan metrik yaitu melakukan 

percobaan, kegiatan-kegiatan mental antara lain memecahkkan soal dan membuat 

keputusan, kegiatan-kegiatan emosional yaitu menaruh minat. Data hasil analisis 

lembar observasi disajikan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

No. Aspek 

Pertemuan I Pertemuan II 

Kelas 

Eksperimen 

(%) 

Kelas Kontrol 

(%) 

Kelas 

Eksperimen 

(%) 

Kelas Kontrol 

(%) 

Kegiatan-kegiatan Lisan 

1 Bertanya 56 54 77 66 

2 Mengemukakan 

pendapat atau 

menanggapi 

pertanyaan 

58 44 67 53 

Kegiatan Metrik 

3 Melakukan 

percobaan 

72 59 88 73 

Kegiatan-kegiatan Mental 

4 Memecahkan 

masalah 

61 54 73 58 

5 Membuat 

keputusan 

71 57 76 60 

Kegiatan Emosional 

6 Menaruh minat 63 60 89 80 

 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa secara keseluruhan aktivitas belajar siswa 

kelas eksperimen pada pertemuan pertama tidak jauh berbeda dengan kelas 

kontrol. Pada pertemuan kedua, secara keseluruhan aktivitas belajar siswa kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

Uji peningkatan rata-rata aktivitas belajar kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dihitung dengan menggunakan rata-rata nilai aktivitas belajar pada 

pertemuan pertama dan kedua. Untuk menganalisis peningkatan aktivitas belajar 

digunakan rumus uji gain. Peningkatan aktivitas belajar hasil observasi disajikan 

pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Persentase Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 

 

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas belajar kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Peningkatan aktivitas belajar kelas 

eksperimen termasuk kategori sedang, sedangkan peningkatan aktivitas belajar 

kelas kontrol termasuk kategori rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan aktivitas belajar kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

Hasil perhitungan selengkapnya dimuat pada Lampiran 40. 

4.1.3 Hasil Uji Hipotesis untuk Hasil Belajar dan Aktivitas Belajar Siswa 

Untuk menguji hipotesis hasil belajar dan aktivitas belajar siswa digunakan uji t 

pihak kanan. Hipotesis nol (H0) menyatakan hasil belajar dan aktivitas belajar 

siswa kelas eksperimen lebih rendah atau sama dengan hasil belajar dan aktivitas 

belajar kelas kontrol. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Hasil Uji t Satu Pihak Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Variasi 

Nilai Post-test 
Nilai Observasi Aktivitas 

Belajar 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Rata-rata        82,23      75,77        78,19     65,14 

n        30      30        30     30 

Varians        27,84      24,94        64,28   102,35 

s          5,14        5,14          9,13       9,13 

thitung          4,88        4,88          5,54       5,54 

ttabel          2,00        2,00          2,00       2,00 

 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pada taraf 5%, untuk nilai post-test 

diperoleh nilai thitung = 4,88 dan nilai observasi aktivitas belajar siswa diperoleh 

thitung = 5,54, sedangkan harga ttabel diperoleh 2,00. Dari hasil perhitungan 

keduanya menunjukkan thitung > ttabel maka H0 ditolak. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar dan aktivitas belajar kelas eksperimen 

lebih tinggi daripada kelas kontrol. Perhitungan uji t satu pihak selengkapnya 

dimuat pada Lampiran 30 untuk hasil belajar dan Lampiran 39 untuk aktivitas 

belajar. 

4.2 Pembahasan 

Hasil pre-test menunjukkan bahwa kondisi awal kelas eksperimen dan 

kelas kontrol tidak jauh berbeda. Hal ini membuktikan bahwa kedua kelas sampel 

homogen. Artinya, kedua sampel mempunyai kondisi awal yang sama yaitu 

pengetahuan yang sama. Hal ini dikarenakan kedua kelas sampel diampu oleh 

guru yang sama. Menurut Slavin (2009:43), harus ada bukti bahwa kelompok-

kelompok eksperimental dan kelompok kontrol sejak semula adalah setara. 
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4.2.1 Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil analisis data nilai pre-test dan post-test, hasil belajar 

kognitif siswa mengalami peningkatan baik pada kelas kontrol maupun kelas 

eksperimen. Nilai rata-rata posttest kelas eksperimen 82,23 dengan faktor gain 

0,74 yang termasuk kategori tinggi. Nilai rata-rata posttest kelas kontrol 75,77 

dengan faktor gain 0,65 yang termasuk kategori sedang. Meningkatnya hasil 

belajar kognitif siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol disebabkan oleh 

keaktifan dan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

Keaktifan dan keterlibatan siswa dalam penelitian ini dapat dilihat ketika 

siswa melakukan praktikum untuk menemukan hubungan antara jarak benda, 

jarak bayangan, dan jarak fokus serta menyelidiki sifat bayangan yang dihasilkan 

oleh pemantulan cahaya pada cermin cembung. Hal ini senada dengan yang 

diungkapkan oleh Rusmiyati dan Yulianto (2009:77) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk terlibat secara 

langsung dalam proses pembelajaran akan memberikan hasil yang lebih baik 

dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak memberikan kesempatan tersebut 

kepada siswa. Dalam penelitian ini, keaktifan dan keterlibatan siswa dapat dilihat 

ketika siswa melakukan praktikum untuk menemukan hubungan antara jarak 

benda, jarak bayangan, dan jarak fokus serta menyelidiki sifat bayangan yang 

dihasilkan oleh pemantulan cahaya pada cermin cembung. 

Selain karena keaktifan dan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung, peningkatan hasil belajar juga terjadi karena melalui praktikum 

siswa diarahkan untuk menemukan sendiri konsep yang harus dipelajari sehingga 
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ingatan siswa akan konsep tersebut dapat bertahan lama. Menurut pendapat 

Nasution, dengan melakukan percobaan akan memberikan pemahaman yang lebih 

jelas dan tepat serta hasil belajar siswa lebih permanen atau mantap. Siswa akan 

lebih mudah mengingat informasi yang diperoleh dan tidak cepat lupa (Rusmiyati 

dan Yulianto, 2009:77). 

4.2.2 Aspek Bertanya dan Mengemukakan Pendapat atau Menanggapi 

Pertanyaan 

Aspek bertanya dan mengemukakan pendapat kedua kelas mengalami 

peningkatan. Persentase aspek bertanya kelas eksperimen meningkat dari 56% 

menjadi 77% sedangkan aspek mengemukakan pendapat meningkat dari 58% 

menjadi 67%. Persentase bertanya kelas kontrol meningkat dari 54% menjadi 

66% sedangkan aspek mengemukakan pendapat meningkat dari 44% menjadi 

53%. Peningkatan kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Ini terjadi 

karena setelah praktikum diadakan presentasi pada kelas eksperimen sedangkan 

kelas kontrol diskusi kelas dengan dibimbing oleh guru. Setelah presentasi 

diadakan tanya jawab. Ada dua orang siswa yang bertanya dan mengemukakan 

pendapat. Walaupun hanya dua orang yang bertanya dan mengemukakan 

pendapat setidaknya mereka mulai berani berkomunikasi di forum diskusi. Ketika 

guru berkeliling memeriksa siswa yang sedang melakukan praktikum dan 

mendiskusikan hasilnya, banyak yang bertanya materi yang belum dipahami. Ini 

menyebabkan guru mengerti bagian yang belum dipahami siswa sehingga dapat 

memberi penjelasan yang membuat siswa akhirnya paham. Setelah praktikum 

siswa kelas kontrol melakukan diskusi kelas dengan guru. Saat guru 
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mempersilakan siswa untuk bertanya jika ada yang belum dipahami tidak banyak 

yang bertanya. Ini menyebabkan guru tidak mengerti sejauh mana siswa 

memahami materi. Saat guru berkeliling memeriksa pekerjaan siswa ternyata 

banyak yang belum paham. 

Pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan aktivitas siswa aspek 

mengemukakan pendapat sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kharida 

dkk. Hasil penelitian yang dilakukan Kharida dkk. (2009:86) menyatakan bahwa 

penerapan model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan aktivitas 

siswa SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang pada pokok bahasan elastisitas bahan 

yang salah satu aspeknya yaitu menanggapi pendapat teman. 

4.2.3 Aspek Melakukan Percobaan 

Aspek melakukan percobaan mengalami peningkatan. Ini sesuai dengan 

hukum latihan yang dikemukakan oleh Edward Lee Thorndike yang menyatakan 

bahwa semakin sering suatu tingkah laku dilatih atau digunakan, maka asosiasi 

akan semakin kuat (Suprijono, 2012:20). Semakin sering siswa melakukan 

praktikum, maka kemampuan siswa dalam melakukan praktikum semakin 

meningkat. Peningkatan kemampuan melakukan percobaan terjadi karena pada 

pertemuan pertama siswa sudah melakukan praktikum. Praktikum kedua siswa 

lebih berpengalaman. 

Pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan aktivitas siswa aspek 

melakukan percobaan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kharida dkk. 

Hasil penelitian yang dilakukan Kharida dkk. (2009:86) menyatakan bahwa 

penerapan model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan aktivitas 



59 
 

 

siswa SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang pada pokok bahasan elastisitas bahan 

yang salah satu aspeknya yaitu melakukan percobaan. 

4.2.4 Aspek Memecahkan Masalah 

Aspek memecahkan masalah dalam penelitian ini yaitu kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan masalah yang tersaji di LKS. Siswa bekerja sama dengan 

kelompoknya untuk mengerjakan persoalan yang ada di LKS sehingga dapat 

menemukan hubungan antara jarak benda (s), jarak bayangan (s’), dan jarak fokus 

(f) serta memahami sifat bayangan yang dihasilkan oleh pemantulan cahaya pada 

cermin cekung dan cembung. Aspek memecahkan masalah mengalami 

peningkatan karena peserta didik berusaha belajar mandiri dalam memecahkan 

problem dengan mengembangkan kemampuan menganalisis dan mengelola 

informasi. Pembelajaran berbasis masalah membantu peserta didik memahami 

struktur atau ide-ide kunci suatu disiplin (Suprijono, 2012:70). 

4.2.5 Aspek Membuat Keputusan 

Aspek membuat keputusan mengalami peningkatan. Membuat keputusan 

dalam penelitian ini yaitu siswa dapat menyimpulkan hasil praktikum. Siswa 

menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus kepada yang umum. Siswa dapat 

menyimpulkan bahwa hubungan antara jarak benda (s), jarak bayangan (s’), dan 

jarak fokus (f) dinyatakan dalam persamaan 
 

 
 

 

 
 

 

  
 serta sifat bayangan yang 

dihasilkan oleh pemantulan cahaya pada cermin cekung dan cembung. 

Pembelajaran berbasis masalah memfasilitasi peserta didik 

mengembangkan dialektika berpikir melalui induksi logika yaitu berpikir dari 

fakta ke konsep (Suprijono, 2012:70). Hasil penelitian yang dilakukan oleh 
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Setyorini dkk. (2011:54) menyatakan bahwa penerapan model problem based 

learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMP yang salah 

satu aspeknya yaitu menyimpulkan. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan 

Susilo dkk. (2012:19) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Ngadirejo Temanggung pada pembelajaran IPA yang salah satu indikatornya 

yaitu menyimpulkan. 

4.2.6 Aspek Menaruh Minat 

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rifa’i dan Anni (2012:142) yang 

menyatakan bahwa afeksi dapat menjadi motivator intrinsik. Apabila emosi 

bersifat positif pada waktu kegiatan belajar berlangsung, maka emosi mampu 

mendorong peserta didik untuk belajar keras. Emosi yang bersifat positif dalam 

hal ini ketika praktikum yang dilakukan siswa berhasil. Peningkatan aspek 

menaruh minat terjadi karena praktikum kedua yaitu menyelidiki sifat bayangan 

yang dihasilkan oleh pemantulan cahaya pada cermin cembung relatif lebih 

mudah dibandingkan praktikum pertama. Rasa puas karena dapat membuktikan 

sendiri konsep yang harus dikuasai membuat siswa senang sehingga menaruh 

minat terhadap pembelajaran yang berlangsung. Siswa dapat membuktikan bahwa 

hubungan antara jarak benda (s), jarak bayangan (s’), dan jarak fokus (f) 

dinyatakan dalam persamaan 
 

 
 

 

 
 

 

  
 serta sifat bayangan yang dihasilkan oleh 

pemantulan cahaya pada cermin cembung yaitu maya, tegak, diperbesar. Ini dapat 

dilihat ketika pembelajaran berlangsung banyak siswa yang antusias 

mendengarkan penjelasan guru, tidak berbicara atau melakukan hal-hal di luar 
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aktivitas pembelajaran, serta tidak membaca atau mengerjakan tugas pelajaran 

lain. Kondisi ini sesuai hasil penelitian yang dilakukan Susilo dkk. (2012:19) 

menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1 Ngadirejo Temanggung pada pembelajaran 

IPA yang salah satu aspeknya yaitu menunjukkan minat terhadap pelajaran IPA. 

Secara keseluruhan hasil belajar dan aktivitas siswa menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah mengalami peningkatan. Hasil ini senada dengan 

hasil penelitian yang dilakukan Hapsoro dan Susanto (2011:32) yang menyatakan 

bahwa penerapan pembelajaran Problem Based Instruction berbantuan alat peraga 

pada materi cahaya dapat mencapai kompetensi dasar di SMP Negeri 1 Demak, 

meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Selain 

itu penelitian yang dilakukan oleh Medriati (2013:8-9) menunjukkan bahwa 

pembelajaran Fisika dengan menerapkan model Problem Based Learning berbasis 

laboratorium dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran fisika pada konsep cahaya di kelas VIII 6 SMP Negeri 14 Kota 

Bengkulu. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan bahwa 

model pembelajaran berbasis masalah dengan metode eksperimen dapat 

meningkatkan hasil belajar dengan faktor gain 0,74 yang termasuk kategori tinggi 

dan aktivitas siswa 0,41 yang termasuk kategori sedang. Aktivitas yang 

dikembangkan yaitu bertanya, mengemukakan pendapat, melakukan percobaan, 

memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menaruh minat pada siswa kelas 

VIII SMP 1 Mejobo Kudus. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat direkomendasikan peneliti 

yaitu aspek yang diukur dalam penelitian ini adalah hasil belajar dan aktivitas 

siswa menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Untuk itu perlu 

penelitian lanjutan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah untuk 

mengukur aspek lainnya, misalnya kemampuan berpikir kirits atau kemampuan 

pemecahan masalah. 
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Lampiran 1 

DATA AWAL 

(NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER 1) 

 

No. 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Kode Nilai Kode Nilai 

1 E-01 90 K-01 90 

2 E-02 92 K-02 74 

3 E-03 61 K-03 86 

4 E-04 78 K-04 78 

5 E-05 65 K-05 82 

6 E-06 52 K-06 56 

7 E-07 51 K-07 39 

8 E-08 74 K-08 61 

9 E-09 86 K-09 44 

10 E-10 76 K-10 78 

11 E-11 82 K-11 80 

12 E-12 82 K-12 76 

13 E-13 74 K-13 74 

14 E-14 72 K-14 80 

15 E-15 64 K-15 82 

16 E-16 78 K-16 64 

17 E-17 53 K-17 78 

18 E-18 44 K-18 48 

19 E-19 41 K-19 46 

20 E-20 46 K-20 74 

21 E-21 48 K-21 52 

22 E-22 53 K-22 82 

23 E-23 80 K-23 88 

24 E-24 59 K-24 53 

25 E-25 82 K-25 72 

26 E-26 80 K-26 65 

27 E-27 78 K-27 86 

28 E-28 76 K-28 53 

29 E-29 86 K-29 59 

30 E-30 56 K-30 51 

  Jumlah 2059 Jumlah 2051 

  Rata-rata 68,6333 Rata-rata 68,3667 

  Varians 226,585 Varians 223,689 

  S 15,0527 S 14,9562 
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Lampiran 2 

UJI NORMALITAS NILAI AWAL 

KELAS VIII F 

 

Hipotesis: 

Ho : data terdistribusi normal 

Ha : data tidak terdistribusi normal 

 

Uji Hipotesis: 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus: 

 
Kriteria: 

Ho terima jika χ
2

hitung < χ
2

tabel 

 

Pengujian hipotesis: 

Nilai maksimal = 92 Panjang kelas =   8,68 ≈ 9 

Nilai minimal = 41 Rata-rata (x) = 68,6 

Rentang = 51 s = 15,1 

Banyak kelas =   5,87 ≈ 6 n = 30 

 

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

Batas 

Kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas Kelas 

untuk Z 
Ei Oi (Oi - Ei)

2
/Ei 

41 - 49 40,5 -1,87 0,47 0,071036 2,1311 4 1,6390 

50 - 58 49,5 -1,27 0,40 0,148565 4,4569 5 0,0662 

59 - 67 58,5 -0,67 0,25 0,219578 6,5873 4 1,0162 

68 - 76 67,5 -0,08 0,03 0,229384 6,8815 5 0,5144 

77 - 85 76,5 0,52 0,20 0,169375 5,0812 8 1,6766 

86 - 94 85,5 1,12 0,37 0,088388 2,6516 4 0,6857 

      94,5 1,72 0,46     30   

              χ
2
   5,5981 

 

Untuk a = 5%, dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh χ
2

tabel = 7,81 

 

Karena χ
2

hitung < χ
2

tabel maka data tersebut terdistribusi normal. 
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UJI NORMALITAS NILAI AWAL 

KELAS VIII G 

 

Hipotesis: 

Ho : data terdistribusi normal 

Ha : data tidak terdistribusi normal 

 

Uji Hipotesis: 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus: 

 
Kriteria: 

Ho terima jika χ
2

hitung < χ
2

tabel 

 

Pengujian hipotesis: 

Nilai maksimal = 90 Panjang kelas =   8,68 ≈ 9 

Nilai minimal = 39 Rata-rata (x) = 68,4 

Rentang = 51 s = 15 

Banyak kelas =   5,87 ≈ 6 n = 30 

 

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

Batas 

Kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas Kelas 

untuk Z 
Ei Oi (Oi - Ei)

2
/Ei 

39 - 47 38,5 -2,00 0,48 0,058564 1,7569 3 0,8795 

48 - 56 47,5 -1,40 0,42 0,132284 3,9685 6 1,0399 

57 - 65 56,5 -0,79 0,29 0,210236 6,3071 4 0,8439 

66 - 74 65,5 -0,19 0,08 0,235128 7,0539 4 1,3221 

75 - 83 74,5 0,41 0,16 0,185065 5,5519 9 2,1414 

84 - 92 83,5 1,01 0,34 0,102499 3,0750 4 0,2783 

      92,5 1,61 0,45     30   

              χ
2
   6,5051 

 

Untuk a = 5%, dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh χ
2

tabel = 7,81 

 

Karena χ
2

hitung < χ
2

tabel maka data tersebut terdistribusi normal. 
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Lampiran 3 

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

 

Hipotesis: 

Hipotesis yang digunakan adalah: 

Ho : σ1
2
 = σ2

2
 variansnya homogen 

H1 : σ1
2
 ≠ σ2

2
 variansnya tidak homogen 

 

Rumus: 

Rumus yang digunakan: 

 

Kriteria: 

Kriteria pengujiannya adalah Ho diterima jika              (  - )(  - ) 

 

Perhitungan:  

NO KELAS VARIANS 

1 Kontrol 223,689 

2 Eksperimen 226,585 

 

  
                

                
 

       

       
         

 

Dari daftar distribusi F dengan α = 5% dk pembilang 29, dk penyebut 29 diperoleh  tabel = 1,86 

Sehingga Fhitung < Ftabel, maka dapat disimpulkan varians kedua kelas homogen. 
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Lampiran 4 

UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA NILAI AWAL 

ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL 

 

Hipotesis: 

Ho : μ1 = μ2 

Ha : μ1 = μ2 

 

Uji hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

di mana  

terima Ho jika –t(1-1/2α) < thitung < t(1-1/2α) 

 

 

Dari data diperoleh: 

Sumber Variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Jumlah                 2059                 2051 

n                     30                     30 

 ̅                     68,63                     68,37 

s2                   226,59                   223,69 

Standart deviasi (s)                     15,05                     14,96 

 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

  

 

Pada α = 5% dengan dk = 30 + 30 – 2 = 58 diperoleh t(0,975)(58) = 2,00 

 

Karena t berada pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata kelas VIII 

F sama dengan rata-rata kelas VIII G. 
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Lampiran 5 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN 

(KELAS VIII F) 

No. Kode Nama Siswa 

1 E-01 Agustina Wahyu Rahma P. 

2 E-02 Devi Putri Maharani 

3 E-03 Diyah Ayu Ratnaningsih 

4 E-04 Erlyn Dwi Larasati 

5 E-05 Fitri Wulan Sari 

6 E-06 Fitria Nurkusumaningrum 

7 E-07 Hanik Isna M. 

8 E-08 Hasan Nor Fauzi 

9 E-09 Huda Firmansyah 

10 E-10 Intan Kusuma Arofati M. 

11 E-11 Liana Novi Indriyani 

12 E-12 Maulina Shinta Muslim 

13 E-13 Mochammad Farich Aula 

14 E-14 Mohammad Abdul Rozak 

15 E-15 Mohammad Selamet K. 

16 E-16 Mohammad Zaenal Anwar 

17 E-17 Much Nazlul Ilmi 

18 E-18 Muchamad Syaiful Ridwan 

19 E-19 Muhammad Sholahuddin 

20 E-20 Muhammad Rizal Saputro 

21 E-21 Noor Risma Fitriani 

22 E-22 Nugraha Wisnu Mukti 

23 E-23 Nurul Hidayatun Ni’mah 

24 E-24 Rifqi Daffa Fakhreza 

25 E-25 Risky Amelia Rahmawati 

26 E-26 Sahid Ahlis Ikhsan 

27 E-27 Sheilla Anggun Risca Yulia P. 

28 E-28 Shela Dian Novita 

29 E-29 Tri Wahyuni 

30 E-30 Yusuf Tegar Kharisma 

 

Kudus, ... April 2014 

Mengetahui, 

Guru Mapel IPA Peneliti 

 

 

Harnyono, S.Pd. Khusnul Ainun Nafis 

NIP 19610901 198302 1 002 NIM 4201410005 
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Lampiran 6 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS KONTROL 

(KELAS VIII G) 

No. Kode Nama Siswa 

1 K-01 Alvinda Ilham Dewangga 

2 K-02 Anandia Serviana Putri 

3 K-03 Ariq Saiful Hanif 

4 K-04 Catur Ahmad Mustofa 

5 K-05 Dewi Safitri 

6 K-06 Dina Fiana Sari 

7 K-07 Dina Prataningtiyas Astuti 

8 K-08 Duvan Indra Lesmana 

9 K-09 Dwi Nita Sari 

10 K-10 Fani Margareta 

11 K-11 Fitri Setyani 

12 K-12 Haniatul Ulya 

13 K-13 Herlina Meilani 

14 K-14 Inca Pritonasya Milaningsih 

15 K-15 Indah Risqi Fitriani 

16 K-16 Jefri Danang Saputro 

17 K-17 Joko Setyo 

18 K-18 Khalimatus Sa’diyah 

19 K-19 Khoirun Nisa Sa’adah 

20 K-20 Luthfi Rizza Widya Saputra 

21 K-21 Marfuatus Sholichah 

22 K-22 Maulana Sofiyan Idrus 

23 K-23 Muh. Alif Nor Rohman 

24 K-24 Muhammad Deny A. 

25 K-25 Muhammad Faisol R. 

26 K-26 Muhammad Rizal Fahmi 

27 K-27 Nur Aida 

28 K-28 Syarifa Zainatul Aini 

29 K-29 Taufik Hidayat 

30 K-30 Tri Bagas Kasir Purwadi 

 

Kudus, ... April 2014 

Mengetahui, 

Guru Mapel IPA Peneliti 

 

 

Harnyono, S.Pd. Khusnul Ainun Nafis 

NIP 19610901 198302 1 002 NIM 4201410005 
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Lampiran 7 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA 

(KELAS IX B) 

No. Kode Nama Siswa 

1 UC-01 Achmat Ihsan Nafis 

2 UC-02 Ahlis Ainur Rohim 

3 UC-03 Ahmad Abidil Majid 

4 UC-04 Ahmad Aklis 

5 UC-05 Asep Bagus Prasetyo 

6 UC-06 Azza Aulia Gitafani 

7 UC-07 Bachtiar Rizqi Fayudha 

8 UC-08 Devi Irmina Safitri 

9 UC-09 Diyah Ayu Astuti 

10 UC-10 Elok Nur Azizah 

11 UC-11 Ervina Tri Pengestu 

12 UC-12 Farida Isnaeni 

13 UC-13 Imam Hafidz 

14 UC-14 Khoiriyah 

15 UC-15 Kurniati Noisroemi 

16 UC-16 Laila Nor Idzatun Kh 

17 UC-17 Lina Ariyanti 

18 UC-18 Muhammad Allif Ilfa 

19 UC-19 Muhammad Iqbal N. 

20 UC-20 Muhammad Irvan As 

21 UC-21 Muhammad Rival A. P. 

22 UC-22 Muhammad Taufiq 

23 UC-23 Nindi Lestari 

24 UC-24 Noor Azizah 

25 UC-25 Norsih 

26 UC-26 Rendy Dwi Budi S. 

27 UC-27 Riza Apriliyani 

28 UC-28 Sundus Laela 

29 UC-29 Taufiq Hidayat 

30 UC-30 Tias Ayu Melani 

31 UC-31 Vitmaya Intan Savila 

32 UC-32 Yoggi Dwi Aristian 

 

Kudus, ... April 2014 

Mengetahui, 

Guru Mapel IPA Peneliti 

 

Harnyono, S.Pd. Khusnul Ainun Nafis 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Sekolah : SMP 1 Mejobo Kudus 

Kelas : VIII 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Semester : 2 

Standar Kompetensi: 6. Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang dan optika dalam produk teknologi sehari-hari 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

6.3 

menyelidiki 

sifat-sifat 

cahaya dan 

hubungannya 

dengan 

berbagai 

bentuk 

cermin dan 

lensa 

Pemantulan 

cahaya pada 

cermin cekung 

 Diskusi 

untuk 

menjelaskan 

tiga sinar 

istimewa 

pada cermin 

cekung dan 

melukis 

pembentuka

n bayangan 

pada cermin 

cekung. 

 

 Eksperimen 

untuk 

menemukan 

hubungan 

antara jarak 

benda, jarak 

1. Menjelaskan tiga 

sinar istimewa pada 

cermin cekung 

2. Melukis 

pembentukan 

bayangan pada 

cermin cekung 

 

 

 

 

 

 

3. Menemukan 

hubungan antara 

jarak benda, jarak 

bayangan, dan jarak 

fokus melalui 

percobaan 

Tes 

tertulis 

 Uraian 1. Sebutkan tiga sinar 

istimewa pada 

cermin cekung! 

2. Sebuah benda yang 

tingginya 1 cm 

diletakkan 7 cm di 

depan sebuah 

cermin cekung 

yang jarak 

fokusnya 3 cm. 

a. Lukis 

pembentukan 

bayangannya! 

3. LKS “Pemantulan 

Cahaya pada 

Cermin Cekung” 

 

 

 

4 × 40 

menit 

1. IPA Fisika 

2 untuk 

SMP 

Kelas VIII 

(Marthen 

Kanginan) 

2. LDS 

(Lembar 

Diskusi 

Siswa) 

“Tiga 

Sinar 

Istimewa 

dan 

Pembentu

kan 

Bayangan 

pada 

Cermin 

L
am

p
iran

 8
 

7
3
 



 
 

 

bayangan, 

dan titik 

fokus pada 

cermin 

cekung dan 

menyelidiki 

sifat 

bayangan 

yang 

dihasilkan 

oleh 

pemantulan 

cahaya pada 

cermin 

cekung 

4. Mengaplikasikan 

persamaan 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

ke dalam pemecahan 

masalah dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 

5. Menyelidiki sifat 

bayangan yang 

dihasilkan oleh 

pemantulan cahaya 

pada cermin cekung 

4. Sebuah benda 

terletak 60 cm di 

depan cermin 

cekung yang jarak 

fokusnya 120 cm. 

Hitunglah jarak 

bayangannya! 

5. Sebuah benda yang 

tingginya 1 cm 

diletakkan 7 cm di 

depan sebuah 

cermin cekung 

yang jarak 

fokusnya 3 cm. 

b. Sebutkan sifat-

sifat bayangan! 

Cekung” 

3. LKS 

(Lembar 

Kegiatan 

Siswa) 

“Pemantul

an Cahaya 

pada 

Cermin 

Cekung”  

 Pemantulan 

cahaya pada 

cermin 

cembung 

 Diskusi 

untuk 

menjelaskan 

tiga sinar 

istimewa 

pada cermin 

cembung 

dan melukis 

pembentuka

n bayangan 

pada cermin 

cembung. 

 Eksperimen 

untuk 

menyelidiki 

sifat 

1. Menjelaskan tiga 

sinar istimewa pada 

cermin cembung 

2. Melukis 

pembentukan 

bayangan pada 

cermin cembung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 Uraian 1. Sebutkan tiga sinar 

istimewa pada 

cermin cembung! 

2. Sebuah benda 

dengan tinggi 1 cm 

diletakkan 6 cm di 

depan cermin 

cembung. Jari-jari 

kelengkungan 

cermin 6 cm. 

a. Lukislah 

pembentukan 

bayangan yang 

terjadi! 

 

 

4 × 40 

menit 

1. IPA Fisika 

2 untuk 

SMP 

Kelas VIII 

(Marthen 

Kanginan) 

2. LDS 

(Lembar 

Diskusi 

Siswa) 

“Tiga 

Sinar 

Istimewa 

dan 

Pembentu

kan 

7
4
 

7
9

 



 
 

 

bayangan 

yang 

dihasilkan 

oleh 

pemantulan 

cahaya pada 

cermin 

cembung. 

3. Mengaplikasikan 

persamaan 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

ke dalam pemecahan 

masalah dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 

 

4. Menyelidiki sifat 

bayangan yang 

dihasilkan oleh 

pemantulan cahaya 

pada cermin 

cembung. 

3. Sebuah benda 

terletak sejauh 10 

cm di depan cermin 

cembung yang 

memiliki jarak 

fokus 15 cm. 

Hitunglah jarak 

bayangannya! 

4. Sebuah benda 

dengan tinggi 1 cm 

diletakkan 6 cm di 

depan cermin 

cembung. Jari-jari 

kelengkungan 

cermin 6 cm. 

b. Sebutkan sifat 

bayangan yang 

terbentuk! 

Bayangan 

pada 

Cermin 

Cembung” 

3. LKS 

(Lembar 

Kegiatan 

Siswa) 

“Pemantul

an Cahaya 

pada 

Cermin 

Cembung” 

 

Kudus, ..... April 2014 

Mengetahui, 

Guru Mapel IPA Praktikan 

 

 

 

Harnyono, S.Pd. Khusnul Ainun Nafis 
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Lampiran 9a 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Eksperimen) 

Pertemuan 1&2 

 

Nama Sekolah : SMP 1 Mejobo Kudus 

Kelas/Semester : VIII/2 

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Pokok Bahasan : Cahaya 

Sub Pokok Bahasan : Pemantulan Cahaya pada Cermin 

Cekung 

Alokasi Waktu : 4 × 40 menit 

 

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep dan penerapan getaran, 

gelombang dan optika dalam produk teknologi 

sehari-hari 

Kompetensi Dasar : 6.3 Menyelidiki sifat-sifat cahaya dan hubungannya 

dengan berbagai bentuk cermin dan lensa 

Indikator : 

6. Menjelaskan tiga sinar istimewa pada cermin cekung 

7. Melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung 

8. Menemukan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus 

melalui percobaan 

9. Mengaplikasikan persamaan 
 

 
 

 

 
 

 

  
 ke dalam pemecahan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari 

10. Menyelidiki sifat bayangan yang dihasilkan oleh pemantulan cahaya pada 

cermin cekung 
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A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menjelaskan tiga sinar istimewa pada cermin cekung melalui 

diskusi. 

2. Siswa dapat melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung melalui 

diskusi. 

3. Siswa dapat menemukan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, 

dan jarak fokus melalui percobaan. 

4. Siswa dapat mengaplikasikan persamaan 
 

 
 

 

 
 

 

  
 ke dalam pemecahan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Siswa dapat menyelidiki sifat bayangan yang dihasilkan oleh pemantulan 

cahaya pada cermin cekung. 

B. Materi Ajar 

Cermin Cekung 

Cermin cekung tergolong cermin lengkung. Cermin lengkung disebut 

cermin cekung jika permukaan yang mengilapnya (bagian depannya) melengkung 

ke dalam. 

a. Bagian-bagian cermin cekung 

Bagian-bagian dari sebuah cermin cekung ditunjukkan pada Gambar 1. 

Titik O yaitu titik pusat bidang cermin. Titik P yaitu titik pusat kelengkungan 

cermin. R, yaitu jari-jari kelengkungan cermin. Sumbu utama yaitu garis yang 

melalui titik pusat kelengkungan dan titik pusat bidang cermin. Titik F yaitu titik 

fokus atau titik api cermin yang terletak di tengah antara titik P dan titik O. f, 

yaitu jarak fokus cermin dari titik F ke titik O. 
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Gambar 1 Bagian-bagian cermin cekung 

Besar jarak fokus (f) adalah setengah dari jari-jari kelengkungan cermin 

(R). Dengan demikian, berlaku persamaan: 

  
 

 
  (1) 

Hukum pemantulan cahaya tetap berlaku bagi cermin lengkung, termasuk 

cermin cekung. Pada cermin cekung, garis normal, yaitu garis yang tegak lurus 

pada bidang cermin, adalah garis yang menghubungkan titik jatuhnya sinar 

dengan titik pusat kelengkungan cermin (titik P). Jadi, tidak seperti cermin datar 

yang arah garis normalnya hanya satu, garis normal pada cermin cekung berubah-

ubah, yaitu bergantung pada titik jatuhnya sinar pada bidang cermin. Jika sinar 

jatuh di titik B maka garis normalnya adalah garis BP. Dan jika sinar jatuh di titik 

D maka garis normalnya adalah garis DP (Gambar 2). 

 

Gambar 2 Hukum pemantulan pada cermin cekung (sudut pantul = sudut datang). 
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b. Tiga sinar istimewa pada cermin cekung 

Sinar-sinar pantul pada cermin cekung bersifat mengumpul (konvergen). 

Oleh karena itu, cermin cekung disebut juga cermin konvergen. 

Tiga sinar istimewa tersebut adalah sebagai berikut. 

(1) Sinar datang sejajar sumbu utama cermin 

dipantulkan melalui titik fokus F. 

 

(2) Sinar datang melalui titik fokus F 

dipantulkan sejajar sumbu utama. 

 

(3) Sinar datang melalui titik pusat 

kelengkungan cermin P dipantulkan 

kembali melalui titik pusat kelengkungan 

tersebut. 

 

c. Melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung 

Bayangan suatu benda terhadap cermin dapat dibentuk oleh perpotongan 

sinar-sinar pantul. Langkah-langkah melukis bayangan pada cermin cekung 

adalah sebagai berikut. 

(1) Lukis dua sinar istimewa dari benda beserta sinar pantulnya. 

(2) Jika kedua sinar pantul berpotongan di depan cermin, maka titik potong 

tersebut merupakan bayangan yang dicari. Bayangan yang terbentuk bersifat 

nyata dan terbalik. Bayangan ini disebut bayangan nyata karena terletak di 

depan cermin sehingga bisa ditangkap oleh layar. 

(3) Jika kedua sinar pantul tidak berpotongan di depan cermin, maka kedua sinar 

pantul tersebut diperpanjang hingga berpotongan di belakang cermin. Titik 

potong dari perpanjangan sinar-sinar pantul menghasilkan bayangan yang 

dicari. Bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar. 
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Bayangan ini disebut maya karena terletak di belakang cermin sehingga tidak 

bisa ditangkap oleh layar. Perpanjangan sinar pantul dan bayangan maya 

dilukis dengan garis putus-putus. 

Pada Gambar 4a, ketika benda di depan titik pusat kelengkungan cermin 

(titik P), bayangan yang terbentuk bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Ketika 

benda berada di antara titik fokus (titik F) dan titik pusat kelengkungan cermin 

(titik P) seperti terlihat pada Gambar 4b, bayangan yang terbentuk bersifat nyata, 

terbalik, dan diperbesar. Pada Gambar 4c, ketika benda berada di antara titik pusat 

bidang cermin (titik O) dan titik fokus (titik F), bayangan yang terbentuk bersifat 

maya, tegak, dan diperbesar. 

 

Gambar 4 Lukisan pembentukan bayangan pada cermin cekung. 

Dari lukisan pembentukan bayangan pada Gambar 4a dan 4b dapat 

disimpulkan bahwa ketika benda di depan titik P digeser mendekati titik fokus, 

maka bayangan nyata yang dihasilkan makin besar. 

d. Perhitungan cermin cekung 

Hubungan antara jarak benda (s), jarak bayangan (s’), dan jarak fokus (f) 

untuk cermin lengkung (cekung ataupun cembung) adalah 

Rumus umum cermin 
 

 
 

 

  
 

 

 
 (2) 

Perbesaran bayangan 
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Ada tiga kemungkinan bayangan yang dibentuk oleh sebuah cermin, lebih 

besar, sama besar, atau lebih kecil dari bendanya. Dalam hal ini dikatakan terdapat 

perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan didefinisikan sebagai perbandingan 

antara tinggi (jarak) bayangan dan tinggi (jarak) bendanya. 

Jika tinggi bayangan diberi lambang h’ dan tinggi benda diberi lambang h, 

perbesaran bayangan dirumuskan dengan 

Perbesaran cermin   
  

 
 |

  

 
| (3) 

e. Penggunaan cermin cekung 

Cermin cekung sebagai pemantul pada lampu sorot mobil dan lampu senter 

Pada lampu sorot mobil atau lampu senter, bola lampu kecil diletakkan di 

titik fokus cermin cekung parabolik. Ini menyebabkan sinar-sinar yang terpancar 

keluar dari bola lampu akan dipantulkan oleh cermin cekung sebagai sinar-sinar 

yang sejajar dengan sumbu utama cermin. Tentu saja, berkas sinar-sinar sejajar 

mampu menyorot lebih jauh dibandingkan dengan sinar-sinar yang tidak sejajar. 

C. Metode Pembelajaran 

Model : Pembelajaran Berbasis Masalah 

Metode : eksperimen, diskusi, presentasi, tanya jawab 

D. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Tahap 

Kegiatan 
Aktivitas Siswa/Guru 

Waktu 

(menit) 

Pendahuluan 1. Guru bertanya kepada siswa: Kalian tentu pernah 

menyalakan lampu senter, mengapa lampu senter 

mampu menyorot jauh?; siswa menjawab 

pertanyaan dari guru berdasarkan pengalaman 

sehari-hari. (motivasi) 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran; siswa 

memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai. 

10 

Inti 1. Guru meminta salah satu siswa maju untuk 

melakukan demonstrasi sederhana berupa 

meletakkan benda di depan cermin cekung, 

misalnya pensil; siswa yang terpilih meletakkan 

benda di depan cermin cekung dan mengamati 

bayangan yang dihasilkan, siswa lainnya 

60 
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memperhatikan. (eksplorasi) 

2. Guru bertanya bagaimana jalannya sinar-sinar 

istimewa pemantulan cahaya pada cermin cekung 

sehingga dapat menghasilkan bayangan seperti 

yang telah didemonstrasikan. 

3. Guru meminta siswa berpasangan dengan teman 

sebangkunya untuk mengerjakan lembar diskusi 

siswa (LDS); siswa dengan teman sebangkunya 

diskusi untuk mengerjakan LDS. (elaborasi) 

4. Guru memberi kesempatan kepada beberapa 

kelompok untuk mempresentasikan jawabannya; 

kelompok yang terpilih mempresentasikan hasil 

diskusi dan kelompok yang lain menanggapi. 

(elaborasi) 

5. Guru meluruskan kesalahpahaman dan bersama 

siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari; 

siswa mengkonstruksikan pengetahuan yang telah 

didapat selama pembelajaran tentang tiga sinar 

istimewa dan pembentukan bayangan pada cermin 

cekung. (konfirmasi) 

Penutup 1. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang 

apa yang dapat disimpulkan dari materi tiga sinar 

istimewa dan pembentukan bayangan pada cermin 

cekung; siswa menjawab pertanyaan tentang 

kesimpulan dari materi tiga sinar istimewa dan 

pembentukan bayangan pada cermin cekung. 

(konfirmasi) 

2. Guru memberikan informasi tentang materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

10 

 

Pertemuan ke-2 

Tahap 

Kegiatan 
Aktivitas Siswa/Guru 

Waktu 

(menit) 

Pendahuluan 1. Guru bertanya kepada siswa: Bagaimana bayangan 

yang dihasilkan jika benda berada di depan cermin 

cekung? (motivasi dan apersepsi) 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran; siswa 

memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai. 

10 

Inti 1. Guru bertanya apa hubungan antara jarak benda, 

jarak bayangan, dan jarak fokus pada cermin 

cekung kemudian membimbing siswa untuk 

membentuk kelompok, setiap kelompok terdiri dari 

5 siswa; siswa bergabung dengan anggota 

kelompok yang telah dibagikan. 

60 



83 

 

2. Guru memberikan LKS kepada tiap kelompok dan 

membimbing siswa melaksanakan kegiatan yang 

ada dalam LKS; siswa melaksanakan kegiatan 

sesuai dengan LKS sehingga dapat menemukan 

hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan 

titik fokus pada cermin cekung serta menyelidiki 

sifat bayangan yang dihasilkan oleh pemantulan 

cahaya pada cermin cekung. 

 Siswa dengan kelompoknya melakukan 

praktikum untuk menemukan hubungan antara 

jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus 

serta menyelidiki sifat bayangan yang 

dihasilkan oleh pemantulan cahaya pada 

cermin cekung. (eksplorasi) 

 Siswa dengan kelompoknya melakukan diskusi 

hasil praktikum. (elaborasi) 

3. Guru meminta beberapa kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kegiatan dari LKS; 

kelompok yang terpilih mempresentasikan hasil 

kegiatan dari LKS yang telah dilakukan dan 

kelompok yang lain memperhatikan serta memberi 

tanggapan tentang hasil presentasi. (elaborasi) 

4. Guru meluruskan kesalahpahaman dan bersama 

siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari; 

siswa mengkonstruksikan pengetahuan yang telah 

didapat selama pembelajaran tentang hubungan 

antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus 

serta sifat bayangan yang dihasilkan pada cermin 

cekung. (konfirmasi) 

5. Guru memberikan latihan soal dan dikerjakan 

bersama siswa. 

Penutup 1. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang 

apa yang dapat disimpulkan dari materi hubungan 

antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus 

serta sifat bayangan yang dihasilkan pada cermin 

cekung; siswa menjawab pertanyaan tentang 

kesimpulan dari materi hubungan antara jarak 

benda, jarak bayangan, dan jarak fokus serta sifat 

bayangan yang dihasilkan pada cermin cekung. 

(konfirmasi) 

2. Guru memberikan informasi tentang materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

10 
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E. Sumber Belajar 

1. IPA Fisika 2 untuk SMP Kelas VIII (Marthen Kanginan) 

2. LDS (Lembar Diskusi Siswa) “Tiga Sinar Istimewa dan Pembentukan 

Bayangan pada Cermin Cekung” 

3. LKS (Lembar Kegiatan Siswa) “Pemantulan Cahaya pada Cermin 

Cekung” 

F. Penilaian Hasil Belajar 

1. Aspek penilaian : 

 hasil belajar kognitif, aktivitas belajar 

2. Teknik penilaian : 

 tes tertulis 

 lembar observasi 

3. Jenis tagihan : tugas kelompok (lembar diskusi siswa, lembar 

kegiatan siswa), evaluasi individu (posttest) 

4. Bentuk instrumen : 

 uraian 

Kudus, ..... April 2014 

Mengetahui, 

Guru Mapel IPA Peneliti 

 

Harnyono, S.Pd. Khusnul Ainun Nafis 

NIP 19610901 198302 1 002 NIM 4201410005 
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Lampiran 9b 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Eksperimen) 

Pertemuan 3&4 

 

Nama Sekolah : SMP 1 Mejobo Kudus 

Kelas/Semester : VIII/2 

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Pokok Bahasan : Cahaya 

Sub Pokok Bahasan : Pemantulan Cahaya pada Cermin 

Cembung 

Alokasi Waktu : 4 × 40 menit 

 

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep dan penerapan getaran, 

gelombang dan optika dalam produk teknologi 

sehari-hari 

Kompetensi Dasar : 6.3 Menyelidiki sifat-sifat cahaya dan hubungannya 

dengan berbagai bentuk cermin dan lensa 

Indikator : 

1. Menjelaskan tiga sinar istimewa pada cermin cembung 

2. Melukis pembentukan bayangan pada cermin cembung 

3. Mengaplikasikan persamaan 
 

 
 

 

 
 

 

  
 ke dalam pemecahan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari 

4. Menyelidiki sifat bayangan yang dihasilkan oleh pemantulan cahaya pada 

cermin cembung 
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A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menjelaskan tiga sinar istimewa pada cermin cembung 

melalui diskusi. 

2. Siswa dapat melukis pembentukan bayangan pada cermin cembung 

melalui diskusi. 

3. Siswa dapat mengaplikasikan persamaan 
 

 
 

 

 
 

 

  
 ke dalam 

pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Siswa dapat menyelidiki sifat bayangan yang dihasilkan oleh pemantulan 

cahaya pada cermin cembung. 

B. Materi Ajar 

Cermin Cembung 

a. Bagian-bagian cermin cembung 

Pada cermin cembung, bagian depan cermin (bagian yang mengilap) 

adalah permukaan luar irisan bola (Gambar 1). Pada cermin cembung titik pusat 

kelengkungan P dan titik fokus cermin F terletak di bagian belakang cermin. Oleh 

karena itu, jari-jari kelengkungan R dan jarak fokus cermin f bertanda negatif 

(misal R = -10 cm dan f = -5 cm). 

Hukum pemantulan cahaya pada cermin cembung ditunjukkan pada 

Gambar 2. 

 

Gambar 1 Cermin cembung adalah bagian dari irisan sebuah bola dengan garis PO 

sebagai sumbu utama. 
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Gambar 2 Hukum pemantulan pada cermin cembung 

(sudut pantul = sudut datang). 

b. Tiga sinar istimewa pada cermin cembung 

Tiga sinar istimewa pada cermin cembung, yaitu sebagai berikut. 

 

(1) Sinar datang sejajar sumbu utama 

cermin dipantulkan seakan-akan 

datang dari titik fokus F. 

 

(2) Sinar datang menuju ke titik fokus 

maya F dipantulkan sejajar sumbu 

utama. 

 

(3) Sinar datang menuju ke titik pusat 

kelengkungan P dipantulkan 

kembali seakan-akan datang dari 

titik pusat kelengkungan tersebut. 
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c. Menyelidiki sifat-sifat bayangan pada cermin cembung 

Kaca spion motor termasuk cermin cembung. Walaupun jarak benda di 

depan kaca spion motor diubah-ubah, bayangan yang tampak dalam cermin selalu 

memiliki sifat yang sama, yaitu maya, tegak, dan lebih kecil daripada bendanya. 

d. Melukis pembentukan bayangan pada cermin cembung 

Langkah-langkah melukis bayangan pada cermin cembung adalah sebagai 

berikut. 

(1) Lukis dua sinar istimewa dari benda beserta sinar pantulnya. 

(2) Karena cermin cembung bersifat menyebarkan sinar pantul, maka sinar-sinar 

pantulnya tidak mungkin berpotongan di depan cermin. Perpanjanglah kedua 

sinar pantul tersebut hingga berpotongan di belakang cermin. Titik potong 

tersebut merupakan bayangan yang dicari. Bayangan yang terbentuk selalu 

bersifat maya, tegak, dan diperkecil. 

Gambar 3 menunjukkan contoh pembentukan bayangan benda yang 

terletak di depan cermin. 

 

Gambar 3 Lukisan pembentukan bayangan pada cermin cembung untuk benda 

yang diletakkan di depan cermin. 

e. Perhitungan cermin cembung 

Persamaan-persamaan yang berlaku pada cermin cekung juga berlaku 

untuk cermin cembung. Pada cermin cembung, jari-jari kelengkungan R dan jarak 

fokus f harus diberi tanda negatif. 
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C. Metode Pembelajaran 

Model : Pembelajaran Berbasis Masalah 

Metode : eksperimen, diskusi, presentasi, tanya jawab 

D. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke-3 

Tahap 

Kegiatan 
Aktivitas Siswa/Guru 

Waktu 

(menit) 

Pendahuluan 1. Guru bertanya kepada siswa: Kalian tentu pernah 

naik motor. Ketika kalian naik motor dapatkah kalian 

melihat kendaraan yang ada di belakang kalian 

melalui kaca spion?; siswa menjawab pertanyaan 

dari guru berdasarkan pengalaman sehari-hari. 

(motivasi dan apersepsi) 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran; siswa 

memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai. 

10 

Inti 1. Guru meminta salah satu siswa maju untuk 

melakukan demonstrasi sederhana berupa 

meletakkan benda di depan kaca spion motor, 

misalnya pensil; siswa yang terpilih meletakkan 

benda di depan kaca spion motor dan mengamati 

bayangan yang dihasilkan, siswa lainnya 

memperhatikan. (eksplorasi) 

2. Guru bertanya bagaimana jalannya sinar-sinar 

istimewa pemantulan cahaya pada cermin cembung 

sehingga dapat menghasilkan bayangan seperti yang 

telah didemonstrasikan. 

3. Guru meminta siswa berpasangan dengan teman 

sebangkunya untuk mengerjakan lembar diskusi 

siswa (LDS); siswa dengan teman sebangkunya 

diskusi untuk mengerjakan LDS. (elaborasi) 

4. Guru memberi kesempatan kepada beberapa 

kelompok untuk mempresentasikan jawabannya; 

kelompok yang terpilih mempresentasikan 

jawabannya dan kelompok yang lain menanggapi. 

(elaborasi) 

5. Guru meluruskan kesalahpahaman dan bersama 

siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari; 

siswa mengkonstruksikan pengetahuan yang telah 

didapat selama pembelajaran tentang tiga sinar 

istimewa dan pembentukan bayangan pada cermin 

cembung. (konfirmasi) 

60 

Penutup 1. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang 10 
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apa yang dapat disimpulkan dari materi tiga sinar 

istimewa dan pembentukan bayangan pada cermin 

cembung; siswa menjawab pertanyaan tentang 

kesimpulan dari materi tiga sinar istimewa dan 

pembentukan bayangan pada cermin cembung. 

(konfirmasi) 

2. Guru memberikan informasi tentang materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

 

Pertemuan ke-4 

Tahap 

Kegiatan 
Aktivitas Siswa/Guru 

Waktu 

(menit) 

Pendahuluan 1. Guru bertanya kepada siswa: Bagaimana bayangan 

yang dihasilkan jika benda berada di depan cermin 

cembung, misalnya kaca spion motor?; siswa 

menjawab pertanyaan dari guru berdasarkan 

pengalaman sehari-hari. (motivasi dan apersepsi) 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran; siswa 

memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai. 

10 

Inti 1. Guru bertanya bagaimana sifat bayangan yang 

dibentuk oleh pemantulan cahaya pada cermin 

cembung; beberapa siswa menjawab pertanyaan 

yang diajukan. (eksplorasi) 

2. Guru membimbing siswa untuk membentuk 

kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 orang; 

siswa bergabung dengan kelompok yang telah 

dibagikan. 

3. Guru memberikan LKS kepada setiap kelompok 

serta membimbing siswa melaksanakan kegiatan 

yang ada dalam LKS; siswa melaksanakan kegiatan 

sesuai dengan LKS sehingga dapat menyelidiki sifat 

bayangan yang dihasilkan oleh pemantulan cahaya 

pada cermin cembung melalui praktikum. 

 Siswa dengan kelompoknya melakukan 

praktikum untuk menyelidiki sifat bayangan 

yang dihasilkan oleh pemantulan cahaya pada 

cermin cembung. (eksplorasi) 

 Siswa dengan kelompoknya melakukan diskusi 

hasil praktikum. (elaborasi) 

4. Guru meminta beberapa kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kegiatan dari LKS; 

kelompok yang terpilih mempresentasikan hasil 

kegiatan dari LKS yang telah dilakukan dan 

kelompok yang lain memperhatikan serta memberi 

60 
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tanggapan tentang hasil presentasi. (elaborasi) 

5. Guru meluruskan kesalahpahaman dan bersama 

siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari; 

siswa mengkonstruksikan pengetahuan yang telah 

didapat selama pembelajaran tentang sifat bayangan 

yang dihasilkan oleh pemantulan cahaya pada cermin 

cembung. (konfirmasi) 

6. Guru memberikan latihan soal dan dikerjakan 

bersama siswa. 

Penutup 1. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang 

apa yang dapat disimpulkan dari materi sifat 

bayangan yang dihasilkan oleh pemantulan cahaya 

pada cermin cembung; siswa menjawab pertanyaan 

tentang kesimpulan dari materi sifat bayangan yang 

dihasilkan oleh pemantulan cahaya pada cermin 

cembung. (konfirmasi) 

2. Guru memberikan informasi akan diadakan post-test 

pada pertemuan selanjutnya. 

10 

 

E. Sumber Belajar 

4. IPA Fisika 2 untuk SMP Kelas VIII (Marthen Kanginan) 

5. LDS (Lembar Diskusi Siswa) “Tiga Sinar Istimewa dan Pembentukan 

Bayangan pada Cermin Cembung” 

6. LKS (Lembar Kegiatan Siswa) “Pemantulan Cahaya pada Cermin 

Cembung” 

F. Penilaian Hasil Belajar 

1. Aspek penilaian : 

 hasil belajar kognitif, aktivitas belajar 

2. Teknik penilaian : 

 tes tertulis 

 lembar observasi 

3. Jenis tagihan : tugas kelompok (lembar diskusi siswa, lembar 

kegiatan siswa), evaluasi individu (posttest) 

4. Bentuk instrumen : 

 uraian 
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Kudus, ..... April 2014 

Mengetahui, 

Guru Mapel IPA Peneliti 

 

 

Harnyono, S.Pd. Khusnul Ainun Nafis 

NIP 19610901 198302 1 002 NIM 4201410005 
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Lampiran 10a 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Kontrol) 

Pertemuan 1&2 

 

Nama Sekolah : SMP 1 Mejobo Kudus 

Kelas/Semester : VIII/2 

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Pokok Bahasan : Cahaya 

Sub Pokok Bahasan : Pemantulan Cahaya pada Cermin 

Cekung 

Alokasi Waktu : 4 × 40 menit 

 

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep dan penerapan getaran, 

gelombang dan optika dalam produk teknologi 

sehari-hari 

Kompetensi Dasar : 6.3 Menyelidiki sifat-sifat cahaya dan hubungannya 

dengan berbagai bentuk cermin dan lensa 

Indikator : 

1. Menjelaskan tiga sinar istimewa pada cermin cekung 

2. Melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung 

3. Menemukan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus 

melalui percobaan 

4. Mengaplikasikan persamaan 
 

 
 

 

 
 

 

  
 ke dalam pemecahan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari 

5. Menyelidiki sifat bayangan yang dihasilkan oleh pemantulan cahaya pada 

cermin cekung 
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A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menjelaskan tiga sinar istimewa pada cermin cekung melalui 

diskusi. 

2. Siswa dapat melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung melalui 

diskusi. 

3. Siswa dapat menemukan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, 

dan jarak fokus melalui percobaan. 

4. Siswa dapat mengaplikasikan persamaan 
 

 
 

 

 
 

 

  
 ke dalam pemecahan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Siswa dapat menyelidiki sifat bayangan yang dihasilkan oleh pemantulan 

cahaya pada cermin cekung. 

B. Materi Ajar 

Cermin Cekung 

Cermin cekung tergolong cermin lengkung. Cermin lengkung disebut 

cermin cekung jika permukaan yang mengilapnya (bagian depannya) melengkung 

ke dalam. 

a. Bagian-bagian cermin cekung 

Bagian-bagian dari sebuah cermin cekung ditunjukkan pada Gambar 1. 

Titik O yaitu titik pusat bidang cermin. Titik P yaitu titik pusat kelengkungan 

cermin. R, yaitu jari-jari kelengkungan cermin. Sumbu utama yaitu garis yang 

melalui titik pusat kelengkungan dan titik pusat bidang cermin. Titik F yaitu titik 

fokus atau titik api cermin yang terletak di tengah antara titik P dan titik O. f, 

yaitu jarak fokus cermin dari titik F ke titik O. 
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Gambar 1 Bagian-bagian cermin cekung 

Besar jarak fokus (f) adalah setengah dari jari-jari kelengkungan cermin 

(R). Dengan demikian, berlaku persamaan: 

  
 

 
  (1) 

Hukum pemantulan cahaya tetap berlaku bagi cermin lengkung, termasuk 

cermin cekung. Pada cermin cekung, garis normal, yaitu garis yang tegak lurus 

pada bidang cermin, adalah garis yang menghubungkan titik jatuhnya sinar 

dengan titik pusat kelengkungan cermin (titik P). Jadi, tidak seperti cermin datar 

yang arah garis normalnya hanya satu, garis normal pada cermin cekung berubah-

ubah, yaitu bergantung pada titik jatuhnya sinar pada bidang cermin. Jika sinar 

jatuh di titik B maka garis normalnya adalah garis BP. Dan jika sinar jatuh di titik 

D maka garis normalnya adalah garis DP (Gambar 2). 

 

Gambar 2 Hukum pemantulan pada cermin cekung (sudut pantul = sudut datang). 
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b. Tiga sinar istimewa pada cermin cekung 

Sinar-sinar pantul pada cermin cekung bersifat mengumpul (konvergen). 

Oleh karena itu, cermin cekung disebut juga cermin konvergen. 

Tiga sinar istimewa tersebut adalah sebagai berikut. 

(1) Sinar datang sejajar sumbu utama cermin 

dipantulkan melalui titik fokus F. 

 

(2) Sinar datang melalui titik fokus F 

dipantulkan sejajar sumbu utama. 

 

(3) Sinar datang melalui titik pusat 

kelengkungan cermin P dipantulkan 

kembali melalui titik pusat kelengkungan 

tersebut. 

 

 

c. Melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung 

Bayangan suatu benda terhadap cermin dapat dibentuk oleh perpotongan 

sinar-sinar pantul. Langkah-langkah melukis bayangan pada cermin cekung 

adalah sebagai berikut. 

(1) Lukis dua sinar istimewa dari benda beserta sinar pantulnya. 

(2) Jika kedua sinar pantul berpotongan di depan cermin, maka titik potong 

tersebut merupakan bayangan yang dicari. Bayangan yang terbentuk bersifat 

nyata dan terbalik. Bayangan ini disebut bayangan nyata karena terletak di 

depan cermin sehingga bisa ditangkap oleh layar. 

(3) Jika kedua sinar pantul tidak berpotongan di depan cermin, maka kedua sinar 

pantul tersebut diperpanjang hingga berpotongan di belakang cermin. Titik 

potong dari perpanjangan sinar-sinar pantul menghasilkan bayangan yang 
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dicari. Bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar. 

Bayangan ini disebut maya karena terletak di belakang cermin sehingga tidak 

bisa ditangkap oleh layar. Perpanjangan sinar pantul dan bayangan maya 

dilukis dengan garis putus-putus. 

Pada Gambar 4a, ketika benda di depan titik pusat kelengkungan cermin 

(titik P), bayangan yang terbentuk bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Ketika 

benda berada di antara titik fokus (titik F) dan titik pusat kelengkungan cermin 

(titik P) seperti terlihat pada Gambar 4b, bayangan yang terbentuk bersifat nyata, 

terbalik, dan diperbesar. Pada Gambar 4c, ketika benda berada di antara titik pusat 

bidang cermin (titik O) dan titik fokus (titik F), bayangan yang terbentuk bersifat 

maya, tegak, dan diperbesar. 

 

Gambar 4 Lukisan pembentukan bayangan pada cermin cekung. 

Dari lukisan pembentukan bayangan pada Gambar 4a dan 4b dapat 

disimpulkan bahwa ketika benda di depan titik P digeser mendekati titik fokus, 

maka bayangan nyata yang dihasilkan makin besar. 

d. Perhitungan cermin cekung 

Hubungan antara jarak benda (s), jarak bayangan (s’), dan jarak fokus (f) 

untuk cermin lengkung (cekung ataupun cembung) adalah 

Rumus umum cermin 
 

 
 

 

  
 

 

 
 (2) 
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Perbesaran bayangan 

Ada tiga kemungkinan bayangan yang dibentuk oleh sebuah cermin, lebih 

besar, sama besar, atau lebih kecil dari bendanya. Dalam hal ini dikatakan terdapat 

perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan didefinisikan sebagai perbandingan 

antara tinggi (jarak) bayangan dan tinggi (jarak) bendanya. 

Jika tinggi bayangan diberi lambang h’ dan tinggi benda diberi lambang h, 

perbesaran bayangan dirumuskan dengan 

Perbesaran cermin   
  

 
 |

  

 
| (3) 

e. Penggunaan cermin cekung 

Cermin cekung sebagai pemantul pada lampu sorot mobil dan lampu senter 

Pada lampu sorot mobil atau lampu senter, bola lampu kecil diletakkan di 

titik fokus cermin cekung parabolik. Ini menyebabkan sinar-sinar yang terpancar 

keluar dari bola lampu akan dipantulkan oleh cermin cekung sebagai sinar-sinar 

yang sejajar dengan sumbu utama cermin. Tentu saja, berkas sinar-sinar sejajar 

mampu menyorot lebih jauh dibandingkan dengan sinar-sinar yang tidak sejajar. 

C. Metode Pembelajaran 

Metode : eksperimen, diskusi, tanya jawab 

D. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Tahap 

Kegiatan 
Aktivitas Siswa/Guru 

Waktu 

(menit) 

Pendahuluan 1. Guru bertanya kepada siswa: Kalian tentu pernah 

menyalakan lampu senter, mengapa lampu senter 

mampu menyorot jauh?; siswa menjawab 

pertanyaan dari guru berdasarkan pengalaman 

sehari-hari. (motivasi) 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran; siswa 

memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai. 

10 

Inti 1. Guru menjelaskan tiga sinar istimewa pada cermin 

cekung dengan menggambar di papan tulis. Guru 

menggambar benda di depan cermin cekung dan 

meminta salah satu siswa menggambar dua sinar 

istimewa dari benda tersebut; salah satu siswa 

menggambar sinar istimewa di papan tulis. 

60 
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(eksplorasi) 

2. Guru membantu siswa dalam pembentukan 

kelompok (tiap kelompok terdiri dari 2 orang) dan 

memantau jalannya diskusi; siswa dengan 

kelompoknya mengerjakan soal diskusi tentang tiga 

sinar istimewa dan pembentukan bayangan pada 

cermin cekung. (elaborasi) 

3. Guru meminta beberapa siswa maju mengerjakan 

hasil diskusi di papan tulis; siswa yang terpilih 

maju mengerjakan hasil diskusi. (elaborasi) 

4. Siswa bersama guru membahas hasil diskusi. 

Penutup 1. Guru meluruskan jawaban yang belum tepat dan 

bersama siswa menyimpulkan materi tiga sinar 

istimewa dan pembentukan bayangan pada cermin 

cekung. (konfirmasi) 

2. Guru memberikan informasi tentang materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

10 

 

Pertemuan ke-2 

Tahap 

Kegiatan 
Aktivitas Siswa/Guru 

Waktu 

(menit) 

Pendahuluan 1. Guru bertanya kepada siswa: Bagaimana bayangan 

yang dihasilkan jika benda berada di depan cermin 

cekung? (motivasi dan apersepsi) 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran; siswa 

memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai. 

10 

Inti 1. Guru membimbing siswa untuk membentuk 

kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 orang; 

siswa bergabung dengan kelompok yang telah 

dibagikan. 

2. Guru memberikan LKS kepada setiap kelompok 

dan menjelaskan tahap-tahap mengerjakan 

persoalan yang ada di LKS; siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

3. Siswa melakukan praktikum untuk menjawab 

permasalahan yang ada di LKS; guru berkeliling 

memeriksa kinerja siswa dan membantu kelompok 

yang mengalami kesulitan. (eksplorasi) 

4. Siswa mendiskusikan hasil praktikum dengan 

kelompoknya; guru berkeliling memantau jalannya 

diskusi. (elaborasi) 

5. Siswa bersama guru membahas hasil praktikum. 

6. Guru membimbing siswa diskusi untuk menarik 

kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. 

60 
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(konfirmasi) 

7. Guru memberikan latihan soal dan dikerjakan 

bersama siswa. 

Penutup 1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi 

hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan 

jarak fokus pada cermin cekung serta sifat 

bayangan yang dihasilkan oleh pemantulan cahaya 

pada cermin cekung. (konfirmasi) 

2. Guru memberikan informasi tentang materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

10 

 

E. Sumber Belajar 

1. IPA Fisika 2 untuk SMP Kelas VIII (Marthen Kanginan) 

2. LDS (Lembar Diskusi Siswa) “Tiga Sinar Istimewa dan Pembentukan 

Bayangan pada Cermin Cekung” 

3. LKS (Lembar Kegiatan Siswa) “Pemantulan Cahaya pada Cermin 

Cekung” 

F. Penilaian Hasil Belajar 

1. Aspek penilaian : 

 hasil belajar kognitif, aktivitas belajar 

2. Teknik penilaian : 

 tes tertulis 

 lembar observasi 

3. Jenis tagihan : tugas kelompok (lembar diskusi siswa, lembar 

kegiatan siswa), evaluasi individu (posttest) 

4. Bentuk instrumen : 

 uraian 

Kudus, ..... April 2014 

Mengetahui, 

Guru Mapel IPA Peneliti 

 

 

Harnyono, S.Pd. Khusnul Ainun Nafis 

NIP 19610901 198302 1 002 NIM 4201410005 
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Lampiran 10b 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Kontrol) 

Pertemuan 3&4 

 

Nama Sekolah : SMP 1 Mejobo Kudus 

Kelas/Semester : VIII/2 

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Pokok Bahasan : Cahaya 

Sub Pokok Bahasan : Pemantulan Cahaya pada Cermin 

Cembung 

Alokasi Waktu : 4 × 40 menit 

 

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep dan penerapan getaran, 

gelombang dan optika dalam produk teknologi 

sehari-hari 

Kompetensi Dasar : 6.3 Menyelidiki sifat-sifat cahaya dan hubungannya 

dengan berbagai bentuk cermin dan lensa 

Indikator : 

1. Menjelaskan tiga sinar istimewa pada cermin cembung 

2. Melukis pembentukan bayangan pada cermin cembung 

3. Mengaplikasikan persamaan 
 

 
 

 

 
 

 

  
 ke dalam pemecahan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari 

4. Menyelidiki sifat bayangan yang dihasilkan oleh pemantulan cahaya pada 

cermin cembung 
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A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menjelaskan tiga sinar istimewa pada cermin cembung 

melalui diskusi. 

2. Siswa dapat melukis pembentukan bayangan pada cermin cembung 

melalui diskusi. 

3. Siswa dapat mengaplikasikan persamaan 
 

 
 

 

 
 

 

  
 ke dalam pemecahan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Siswa dapat menyelidiki sifat bayangan yang dihasilkan oleh pemantulan 

cahaya pada cermin cembung. 

B. Materi Ajar 

Cermin Cembung 

a. Bagian-bagian cermin cembung 

Pada cermin cembung, bagian depan cermin (bagian yang mengilap) 

adalah permukaan luar irisan bola (Gambar 1). Pada cermin cembung titik pusat 

kelengkungan P dan titik fokus cermin F terletak di bagian belakang cermin. Oleh 

karena itu, jari-jari kelengkungan R dan jarak fokus cermin f bertanda negatif 

(misal R = -10 cm dan f = -5 cm). 

Hukum pemantulan cahaya pada cermin cembung ditunjukkan pada 

Gambar 2. 

 

Gambar 1 Cermin cembung adalah bagian dari irisan sebuah bola dengan garis PO 

sebagai sumbu utama. 
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Gambar 2 Hukum pemantulan pada cermin cembung 

(sudut pantul = sudut datang). 

b. Tiga sinar istimewa pada cermin cembung 

Tiga sinar istimewa pada cermin cembung, yaitu sebagai berikut. 

(1) Sinar datang sejajar sumbu utama 

cermin dipantulkan seakan-akan 

datang dari titik fokus F. 

 

(2) Sinar datang menuju ke titik fokus 

maya F dipantulkan sejajar sumbu 

utama. 

 

(3) Sinar datang menuju ke titik pusat 

kelengkungan P dipantulkan 

kembali seakan-akan datang dari 

titik pusat kelengkungan tersebut. 
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c. Menyelidiki sifat-sifat bayangan pada cermin cembung 

Kaca spion motor termasuk cermin cembung. Walaupun jarak benda di 

depan kaca spion motor diubah-ubah, bayangan yang tampak dalam cermin selalu 

memiliki sifat yang sama, yaitu maya, tegak, dan lebih kecil daripada bendanya. 

d. Melukis pembentukan bayangan pada cermin cembung 

Langkah-langkah melukis bayangan pada cermin cembung adalah sebagai 

berikut. 

(1) Lukis dua sinar istimewa dari benda beserta sinar pantulnya. 

(2) Karena cermin cembung bersifat menyebarkan sinar pantul, maka sinar-sinar 

pantulnya tidak mungkin berpotongan di depan cermin. Perpanjanglah kedua 

sinar pantul tersebut hingga berpotongan di belakang cermin. Titik potong 

tersebut merupakan bayangan yang dicari. Bayangan yang terbentuk selalu 

bersifat maya, tegak, dan diperkecil. 

Gambar 3 menunjukkan contoh pembentukan bayangan benda yang 

terletak di depan cermin. 

 

 

Gambar 3 Lukisan pembentukan bayangan pada cermin cembung untuk benda 

yang diletakkan di depan cermin. 

e. Perhitungan cermin cembung 

Persamaan-persamaan yang berlaku pada cermin cekung juga berlaku 

untuk cermin cembung. Pada cermin cembung, jari-jari kelengkungan R dan jarak 

fokus f harus diberi tanda negatif. 
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C. Metode Pembelajaran 

Metode : eksperimen, diskusi, tanya jawab 

D. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke-3 

Tahap 

Kegiatan 
Aktivitas Siswa/Guru 

Waktu 

(menit) 

Pendahuluan 1. Guru bertanya kepada siswa: Kalian tentu pernah 

naik motor. Ketika kalian naik motor dapatkah kalian 

melihat kendaraan yang ada di belakang kalian 

melalui kaca spion?; siswa menjawab pertanyaan 

dari guru berdasarkan pengalaman sehari-hari. 

(motivasi dan apersepsi) 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran; siswa 

memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai. 

10 

Inti 1. Guru menjelaskan tiga sinar istimewa pada cermin 

cembung dengan menggambar di papan tulis. Guru 

menggambar benda di depan cermin cembung dan 

meminta salah satu siswa menggambar dua sinar 

istimewa dari benda tersebut; salah satu siswa 

menggambar sinar istimewa di papan tulis. 

(eksplorasi) 

2. Guru meminta siswa berpasangan dengan teman 

sebangkunya untuk mengerjakan lembar diskusi 

siswa; siswa dengan teman sebangkunya diskusi 

untuk mengerjakan LDS. (elaborasi) 

3. Guru meminta beberapa siswa maju mengerjakan 

hasil diskusi di papan tulis; siswa yang terpilih maju 

mengerjakan hasil diskusi. (elaborasi) 

4. Guru bersama siswa membahas hasil diskusi dan 

meluruskan jawaban yang belum tepat. (konfirmasi) 

60 

Penutup 1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi tiga sinar 

istimewa dan pembentukan bayangan pada cermin 

cembung. (konfirmasi) 

2. Guru memberikan informasi tentang materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

10 

 

Pertemuan ke-4 

Tahap 

Kegiatan 
Aktivitas Siswa/Guru 

Waktu 

(menit) 

Pendahuluan 1. Guru bertanya kepada siswa: Bagaimana bayangan 

yang dihasilkan jika benda berada di depan cermin 

cembung, misalnya kaca spion motor?; siswa 

10 
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menjawab pertanyaan dari guru berdasarkan 

pengalaman sehari-hari. (motivasi dan apersepsi) 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran; siswa 

memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai. 

Inti 1. Guru membimbing siswa untuk membentuk 

kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 orang; 

siswa bergabung dengan kelompok yang telah 

dibagikan. 

2. Guru memberikan LKS kepada setiap kelompok dan 

menjelaskan tahap-tahap mengerjakan persoalan 

yang ada di LKS; siswa memperhatikan penjelasan 

guru. 

3. Siswa melakukan praktikum untuk menjawab 

permasalahan yang ada di LKS; guru berkeliling 

memeriksa kinerja siswa dan membantu kelompok 

yang mengalami kesulitan. (eksplorasi) 

4. Siswa mendiskusikan hasil praktikum dengan 

kelompoknya; guru berkeliling memantau jalannya 

diskusi. (elaborasi) 

5. Siswa bersama guru membahas hasil praktikum. 

6. Guru membimbing siswa diskusi untuk menarik 

kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. 

(konfirmasi) 

7. Guru memberikan latihan soal dan dikerjakan 

bersama siswa. 

60 

Penutup 1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi sifat 

bayangan yang dihasilkan oleh pemantulan cahaya 

pada cermin cembung. (konfirmasi) 

2. Guru memberikan informasi akan diadakan post-test 

pada pertemuan selanjutnya. 

10 

 

E. Sumber Belajar 

1. IPA Fisika 2 untuk SMP Kelas VIII (Marthen Kanginan) 

2. LDS (Lembar Diskusi Siswa) “Tiga Sinar Istimewa dan Pembentukan 

Bayangan pada Cermin Cembung” 

3. LKS (Lembar Kegiatan Siswa) “Pemantulan Cahaya pada Cermin 

Cembung” 

F. Penilaian Hasil Belajar 

1. Aspek penilaian : 

 hasil belajar kognitif, aktivitas belajar 
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2. Teknik penilaian : 

 tes tertulis 

 lembar observasi 

3. Jenis tagihan : tugas kelompok (lembar diskusi siswa, lembar 

kegiatan siswa), evaluasi individu (post test) 

4. Bentuk instrumen : 

 uraian 

Kudus, ..... April 2014 

Mengetahui, 

Guru Mapel IPA Peneliti 

 

 

Harnyono, S.Pd. Khusnul Ainun Nafis 

NIP 19610901 198302 1 002 NIM 4201410005 
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Lampiran 11a 

Nama : 1. ( ) 

2. ( ) 

Kelas : 

LEMBAR DISKUSI SISWA 

Tiga Sinar Istimewa dan Pembentukan 

Bayangan pada Cermin Cekung 

Baca, pahami, dan jawablah soal yang ada dalam LDS! 

Cermin Cekung 

Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya mengkilap dan melengkung ke 

dalam seperti irisan sebuah bola yang bagian dalamnya mengkilap. 

 

Gambar 1. Bagian-bagian dari sebuah cermin cekung 

(1) Titik O, titik pusat bidang cermin. 

(2) Titik P, yaitu titik pusat kelengkungan cermin. 

(3) R, yaitu jari-jari kelengkungan cermin. 

(4) Titik F, yaitu titik fokus atau titik api cermin yang terletak tepat di tengah-

tengah antara titik P dan titik O. 

(5) f, yaitu jarak fokus cermin dari titik F ke titik O. 

(6) Sumbu utama, yaitu garis yang melalui titik pusat kelengkungan dan titik 

pusat bidang cermin. 
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Dalam menggambarkan lintasan sinar, serta menentukan hubungan antara jarak 

benda, jarak bayangan, jari-jari kelengkungan, dan jarak fokus cermin pada 

peristiwa pembentukan bayangan sering digunakan anggapan bahwa sinar-sinar 

yang terlibat adalah sinar paraksial. Sinar paraksial adalah sinar yang berada 

sangat dekat dengan sumbu utama cermin, sejajar dengan sumbu utama dengan 

jarak sangat kecil atau berpotongan dengan sumbu utama dengan sudut yang 

sangat kecil. 

 

Penomoran Ruang pada Cermin Cekung 

 

Sumber Gambar: http://ekophyseduc.blogspot.com/2012/01/cermin-cembung.html 

Gambar 2. Penomoran ruang pada cermin cekung 

Jarak sepanjang OF diberi nomor ruang I, sepanjang FP = ruang II, sebelah kiri P 

= ruang III dan sebelah kanan O atau di belakang cermin = ruang IV 

Sinar-sinar pantul pada cermin cekung bersifat mengumpul (konvergen) 

Hubungan antara jarak fokus dan jari-jari kelengkungan cermin yaitu: 

  
 

 
 

Tiga sinar istimewa untuk untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin 

cekung adalah sebagai berikut. 

(1) Sinar datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan melalui titik fokus F. 

Lukiskan jalannya sinar! 

 

 

 

 

http://ekophyseduc.blogspot.com/2012/01/cermin-cembung.html
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(2) Sinar datang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. Lukiskan 

jalannya sinar! 

 

 

 

 

 

(3) Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin P dipantulkan kembali 

melalui titik pusat kelengkungan tersebut. Lukiskan jalannya sinar! 

 

 

 

 

 

(4) Lukislah dan tuliskan sifat bayangan yang dibentuk oleh benda dengan tinggi 

1 cm yang terletak di depan cermin cekung yang mempunyai jari-jari 

kelengkungan 4 cm jika jarak benda (s) dari cermin adalah 1 cm, 3 cm, dan 5 

cm. 

a) s = 1 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Sifat bayangan: ... 
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b) s = 3 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Sifat bayangan: ... 

c) s = 5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Sifat bayangan: ... 

Perbesaran bayangan didefinisikan sebagai perbandingan antara tinggi (jarak) 

bayangan dan tinggi (jarak) bendanya. Jika tinggi bayangan diberi lambang h’ dan 

tinggi benda diberi lambang h, jarak benda s dan jarak bayangan s’, perbesaran 

bayangan dirumuskan dengan 

  
  

 
 |

  

 
| 

(5) Ukurlah dengan penggaris tinggi bayangan maupun jarak bayangan dari 

lukisan 4a, 4b, dan 4c, kemudian hitunglah perbesaran bayangan masing-

masing! 

Jawab: 
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a)  ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

b)  ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

c)  ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  
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Lampiran 11b 

Nama : 1. ( ) 

2. ( ) 

Kelas : 

LEMBAR DISKUSI SISWA 

Tiga Sinar Istimewa dan Pembentukan 

Bayangan pada Cermin Cembung 

Baca, pahami, dan jawablah soal yang ada dalam LDS! 

Cermin Cembung 

Jika pada cermin cekung, bagian depan cermin (bagian yang mengilap) 

adalah permukaan dalam irisan bola, pada cermin cembung, bagian depan cermin 

(bagian yang mengilap) adalah permukaan luar irisan bola. 

Pada cermin cembung titik pusat kelengkungan P dan titik fokus cermin F 

terletak di bagian belakang cermin. Oleh karena itu, jari-jari kelengkungan R dan 

jarak fokus cermin f bertanda negatif (misal R = -10 cm dan f = -5 cm). 

Sebutkan bagian-bagian cermin cembung melalui Gambar 1 

Sumber Gambar: 

http://dev.physicslab.org/Document.aspx?doctype=3&filename=GeometricOptics_SphericalMirrors.xml 

Gambar 1 Cermin cembung 

1 

2 

3 

4 
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Keterangan: 

1. ... 

2. ... 

3. ... 

4. ... 

Hubungan antara jarak fokus dan jari-jari kelengkungan cermin yaitu: 

  
 

 
 

Tiga sinar istimewa untuk untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin 

cembung adalah sebagai berikut. 

(1) Sinar datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan seakan-akan datang 

dari titik fokus F. Lukiskan jalannya sinar! 

 

 

 

 

 

(2) Sinar datang menuju ke titik fokus maya F dipantulkan sejajar sumbu utama. 

Lukiskan jalannya sinar! 

 

 

 

 

 

(3) Sinar datang menuju ke titik pusat kelengkungan P dipantulkan kembali 

seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan tersebut. Lukiskan jalannya 

sinar! 
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(4) Lukislah dan tuliskan sifat bayangan yang dibentuk oleh benda dengan tinggi 

1 cm yang terletak di depan cermin cembung yang mempunyai jari-jari 

kelengkungan 4 cm jika jarak benda dari cermin adalah 3 cm, 5 cm, dan 7 cm. 

a) s = 3 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Sifat bayangan: ... 

b) s = 5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Sifat bayangan: ... 

c) s = 7 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Sifat bayangan: ... 
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Perbesaran bayangan didefinisikan sebagai perbandingan antara tinggi (jarak) 

bayangan dan tinggi (jarak) bendanya. Jika tinggi bayangan diberi lambang h’ dan 

tinggi benda diberi lambang h, jarak benda s dan jarak bayangan s’, perbesaran 

bayangan dirumuskan dengan 

  
  

 
 |

  

 
| 

(5) Ukurlah dengan penggaris tinggi bayangan maupun jarak bayangan dari 

lukisan 4a, 4b, dan 4c, kemudian hitunglah perbesaran bayangan masing-

masing! 

Jawab: 

a)  ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

b)  ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

c)  ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  
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Lampiran 12a 

KUNCI JAWABAN LEMBAR DISKUSI SISWA 

Tiga Sinar Istimewa dan Pembentukan 

Bayangan pada Cermin Cekung 

Tiga sinar istimewa untuk untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin 

cekung adalah sebagai berikut. 

(1) Sinar datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan melalui titik fokus F. 

Lukisan jalannya sinar 

 

(2) Sinar datang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. 

Lukisan jalannya sinar 

 

(3) Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin P dipantulkan kembali 

melalui titik pusat kelengkungan tersebut. 

Lukisan jalannya sinar 
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(4) Gambar pembentukan bayangan yang dibentuk oleh benda dengan tinggi 1 

cm yang terletak di depan cermin cekung yang mempunyai jari-jari 

kelengkungan 4 cm jika jarak benda (s) dari cermin adalah 1 cm, 3 cm, dan 5 

cm. 

a) s = 1 cm 

 

Sifat bayangan: maya, tegak, diperbesar 

b) s = 3 cm 

 

Sifat bayangan: nyata, terbalik, diperbesar 

c) s = 5 cm 
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Sifat bayangan: nyata, terbalik, diperkecil 

(5) Perbesaran bayangan dari lukisan pembentukan bayangan 4a, 4b, dan 4c. 

Jawab: 

  
  

 
  

  

 
 

a)   
  

 
 

   

 
     

b)    
  

 
  

   

 
       

c)    
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Lampiran 12b 

KUNCI JAWABAN LEMBAR DISKUSI SISWA 

Tiga Sinar Istimewa dan Pembentukan 

Bayangan pada Cermin Cembung 

Bagian-bagian cermin cembung 

 

Sumber Gambar: 

http://dev.physicslab.org/Document.aspx?doctype=3&filename=GeometricOptics_SphericalMirrors.xml 

Gambar 1 Cermin cembung 

Keterangan: 

1. Titik pusat bidang cermin 

2. Titik F, yaitu titik fokus 

3. Titik P, yaitu titik pusat kelengkungan cermin. 

4. Sumbu utama, yaitu garis yang melalui titik pusat kelengkungan dan titik 

pusat bidang cermin. 

Tiga sinar istimewa untuk untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin 

cembung. 

(1) Sinar datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan seakan-akan datang 

dari titik fokus F. 

Lukisan jalannya sinar 

1 

2 

3 

4 
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(2) Sinar datang menuju ke titik fokus maya F dipantulkan sejajar sumbu utama. 

Lukisan jalannya sinar 

 

(3) Sinar datang menuju ke titik pusat kelengkungan P dipantulkan kembali 

seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan tersebut. 

Lukisan jalannya sinar 

 

(4) Gambar pembentukan bayangan yang dibentuk oleh benda dengan tinggi 1 

cm yang terletak di depan cermin cembung yang mempunyai jari-jari 

kelengkungan 4 cm jika jarak benda dari cermin adalah 3 cm, 5 cm, dan 7 cm. 

a) s = 3 cm 
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Sifat bayangan: maya, tegak, diperkecil 

 

b) s = 5 cm 

 

Sifat bayangan: maya, tegak, diperkecil 

 

c) s = 7 cm 

 

Sifat bayangan: maya, tegak, diperkecil 

(5) Perbesaran bayangan dari lukisan pembentukan bayangan 4a, 4b, dan 4c. 

Jawab: 
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a)    
  

 
  

    

 
      

b)    
  

 
  

     

 
      

c)    
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Lampiran 13a 

LEMBAR KEGIATAN SISWA 

PEMANTULAN CAHAYA PADA CERMIN CEKUNG 

(KELAS EKSPERIMEN) 

Kelas : 

Kelompok : 

Nama Anggota : 

1.  ( ) 

2.  ( ) 

3.  ( ) 

4.  ( ) 

5.  ( ) 

6.  ( ) 

A. Standar Kompetensi 

Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang, dan optika dalam produk 

teknologi sehari-hari. 

B. Kompetensi Dasar 

Menyelidiki sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan berbagai bentuk cermin dan 

lensa. 

C. Indikator 

1. Menemukan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus melalui 

percobaan. 

2. Menyelidiki sifat bayangan yang dihasilkan oleh pemantulan cahaya pada cermin 

cekung. 

D. Langkah Kerja 

1. Alat dan bahan apa sajakah yang kalian gunakan untuk menyelidiki sifat-sifat 

bayangan pada cermin cekung? 

Jawab: .............................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

2. Menyusun alat-alat seperti yang terlihat pada Gambar 1! 
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Sumber Gambar: http://www.slideshare.net/sawirman/lks-cermin-cekung 

Gambar 1 

3. Cermin cekung yang digunakan sudah diketahui jarak titik fokusnya (f). 

4. Meletakkan lilin di depan cermin cekung seperti pada Gambar 1 pada jarak tertentu 

yang sudah ditentukan. 

5. Menangkap bayangan lilin tersebut menggunakan layar dengan cara menggeser-

geser layar, carilah bayangan yang paling jelas! 

6. Mengukur jarak bayangan yang terbentuk, mengamati sifat bayangan yang terbentuk 

apakah dapat ditangkap dengan menggunakan layar atau tidak sehingga dapat 

menggolongkan apakah bayangan yang terbentuk termasuk bayangan maya ataukah 

nyata. Mengamati apakah bayangan yang terbentuk tegak atau terbalik, diperkecil, 

sama besar, atau diperbesar dan memasukkan hasil pengamatan yang telah dilakukan 

ke dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Data Hasil Pengamatan 

Jarak fokus = ... cm (nilai fokus dapat dilihat pada kemasan cermin) 

No. Ruang 
s 

(cm) 

s’ 

(cm) 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

  
 

Sifat Bayangan*) 

Nyata Maya Tegak Terbalik Diperkecil 
Sama 

Besar 
Diperbesar 

1 I             

2 I             

3 II             

4 II             

5 III             

6 III             

Keterangan: 

*) Berilah tanda centang (√) sesuai hasil percobaan 
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7. Dari Tabel 1, bagaimanakah nilai 
 

 
 

 

  
 untuk jarak (s) yang berbeda? Apakah 

cenderung sama atau berbeda? 

Jawab: .............................................................................................................................  

8. Dari kemasan cermin cekung, kalian dapat menuliskan nilai jarak fokus (f). Berapa 

nilai 
 

 
 -nya? 

Jawab: .............................................................................................................................  

9. Membandingkan nilai 
 

 
 dengan nilai 

 

 
 

 

  
 dengan memasukkan nilai 

 

 
 dan 

 

 
 

 

  
 

serta melengkapi kolom pada Tabel 2. 

Tabel 2 

No. 
 

 
 

 

 
 

 

  
 Relatif Sama*

)
 Tidak Sama*

)
 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Jumlah   

 

 

Dari jumlah yang diperoleh, apakah nilai 
 

 
 dan 

 

 
 

 

  
 sama atau berbeda? 

10. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan, secara matematis hubungan antara jarak 

fokus (f), jarak benda (s), dan jarak bayangan (s’) dapat dirumuskan ...........................  
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11. Berdasarkan Tabel 1, jika benda berada di ruang I, II, III bagaimanakah hubungan 

antara letak benda dengan letak bayangan dan sifat-sifat yang dibentuk oleh cermin 

cekung tersebut? 

Tabel 2. Hubungan antara letak benda dengan letak bayangan dan sifat bayangan 

pada cermin cekung 

Letak benda 

di ruang 
Letak bayangan di ruang Sifat bayangan 

I   

II   

III   

 

E. Kesimpulan 

Dari percobaan dan data hasil pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh pemantulan cahaya pada cermin cekung 

melalui percobaan di atas adalah....................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

2. Secara matematis hubungan antara jarak fokus, jarak benda, dan jarak bayangan 

dapat dirumuskan ...........................................................................................................  
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Lampiran 13b 

LEMBAR KEGIATAN SISWA 

PEMANTULAN CAHAYA PADA CERMIN CEMBUNG 

(KELAS EKSPERIMEN) 

Kelas : 

Kelompok : 

Nama Anggota : 

1.  ( ) 

2.  ( ) 

3.  ( ) 

4.  ( ) 

5.  ( ) 

6.  ( ) 

A. Standar Kompetensi 

Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang, dan optika dalam produk 

teknologi sehari-hari. 

B. Kompetensi Dasar 

Menyelidiki sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan berbagai bentuk cermin dan 

lensa. 

C. Indikator 

Menyelidiki sifat bayangan yang dihasilkan oleh pemantulan cahaya pada cermin 

cembung 

D. Langkah Kerja 

1. Alat dan bahan apa sajakah yang kalian gunakan untuk menyelidiki sifat-sifat 

bayangan pada cermin cembung? 

Jawab: .............................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

2. Menyusun alat-alat seperti yang terlihat pada Gambar 1! 
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Sumber Gambar: http://www.slideshare.net/sawirman/lks-cermin-cekung 

Gambar 1 

3. Jika pada kegiatan nomor 2 sebuah benda (lilin) berada di depan cermin cembung, di 

antara cermin cembung dan layar, apakah bayangan benda (lilin) tampak pada layar? 

Jawab: .......................................................................................................... (ya/tidak) 

Apakah bayangan benda (lilin) tampak pada cermin? 

Jawab: .......................................................................................................... (ya/tidak) 

4. Berdasarkan jawabanmu pada pertanyaan nomor 3 maka sifat bayangan yang 

dihasilkan oleh pemantulan cahaya pada cermin cembung adalah ......... (maya/nyata) 

5. Bagaimana posisi bayangannya? 

Jawab: ................................................................................................... (tegak/terbalik) 

6. Bagaimana ukuran bayangannya? (diperkecil/sama besar/diperbesar) 

Jawab: .............................................................................................................................  

7. Ulangi kegiatan nomor 2 dengan mengubah jarak benda sebanyak empat kali, 

dengan catatan benda terletak di depan cermin cembung, di antara cermin cembung 

dan layar. Bagaimana sifat bayangan yang dihasilkan? (nyata/maya, tegak/terbalik, 

diperkecil/sama besar/diperbesar)? Catat data pengamatan pada Tabel 1! 

Tabel 1. Data Pengamatan 

No. s (cm) 

Sifat-sifat Bayangan*
)
 

Nyata Maya Tegak Terbalik Diperkecil 
Sama 

Besar 
Diperbesar 

1         

2         

3         

4         

Keterangan: 

*
)
 Berilah tanda centang (√) sesuai hasil percobaan 
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8. Berdasarkan Tabel 1, bagaimana sifat-sifat bayangan benda dari keempat percobaan 

yang telah dilakukan? Apakah sifatnya sama atau berbeda? Sebutkan sifat-sifatnya! 

Jawab: .............................................................................................................................  

1. Kesimpulan 

Dari hasil kegiatan di atas, dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat bayangan yang terbentuk 

oleh pemantulan cahaya pada cermin cembung yaitu bayangan akan selalu bersifat  .......... , 

 .............................. , dan .............................  
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Lampiran 14a 

LEMBAR KEGIATAN SISWA 

PEMANTULAN CAHAYA PADA CERMIN CEKUNG 

(KELAS KONTROL) 

Kelas : 

Kelompok : 

Nama Anggota : 

1.  ( ) 

2.  ( ) 

3.  ( ) 

4.  ( ) 

5.  ( ) 

6.  ( ) 

A. Standar Kompetensi 

Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang, dan optika dalam produk 

teknologi sehari-hari. 

B. Kompetensi Dasar 

Menyelidiki sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan berbagai bentuk cermin dan 

lensa. 

C. Indikator 

1. Menemukan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus melalui 

percobaan 

2. Menyelidiki sifat bayangan yang dihasilkan oleh pemantulan cahaya pada cermin 

cekung 

D. Alat dan Bahan 

1. Cermin cekung 

2. Lilin 

3. Layar 

4. Mistar 

5. Meteran 

6. Penyangga cermin 

7. Penyangga lilin 
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E. Langkah Kerja 

1. Pasangkan cermin cekung dan lilin pada penyangga, kemudian pasangkan pada 

mistar! 

 

Sumber Gambar: http://www.slideshare.net/sawirman/lks-cermin-cekung 

Gambar 1 

2. Atur posisi sedemikian rupa agar bayangan lilin dapat ditangkap oleh layar! 

3. Carilah bayangan yang paling jelas yang dapat ditangkap oleh layar! 

4. Ukur jarak lilin ke cermin, jarak bayangan lilin ke cermin, dan amati sifat bayangan 

yang terbentuk! 

5. Ubahlah jarak antara lilin dari cermin dengan menjauhkan atau mendekatkan lilin 

dari cermin! Kemudian lakukan kegiatan beberapa kali seperti pada langkah ketiga 

dan keempat! 

6. Masukkan data yang diperoleh ke dalam Tabel 1! 

Tabel 1. Data Hasil Pengamatan 

Jarak fokus = ... cm (nilai fokus dapat dilihat pada kemasan cermin) 

No. Ruang 
s 

(cm) 

s’ 

(cm) 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

  
 

Sifat Bayangan *) 

Nyata Maya Tegak Terbalik Diperkecil 
Sama 

Besar 
Diperbesar 

1 I             

2 I             

3 II             

4 II             

5 III             

6 III             

Keterangan: 

*) Berilah tanda centang (√) sesuai hasil percobaan 
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7. Dari Tabel 1, bagaimanakah nilai 
 

 
 

 

  
 untuk jarak (s) yang berbeda? Apakah 

cenderung sama atau berbeda? 

Jawab: .............................................................................................................................  

8. Dari kemasan cermin cekung, kalian dapat menuliskan nilai jarak fokus (f). Berapa 

nilai 
 

 
 -nya? 

Jawab: .............................................................................................................................  

9. Membandingkan nilai 
 

 
 dengan nilai 

 

 
 

 

  
 dengan memasukkan nilai 

 

 
 dan 

 

 
 

 

  
 

serta melengkapi kolom pada Tabel 2. 

Tabel 2 

No. 
 

 
 

 

 
 

 

  
 Relatif Sama*

)
 Tidak Sama*

)
 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Jumlah   

 

 

Dari jumlah yang diperoleh, apakah nilai 
 

 
 dan 

 

 
 

 

  
 sama atau berbeda? 

10. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan, secara matematis hubungan antara jarak 

fokus (f), jarak benda (s), dan jarak bayangan (s’) dapat dirumuskan ...........................  
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11. Berdasarkan Tabel 1, jika benda berada di ruang I, II, III bagaimanakah hubungan 

antara letak benda dengan letak bayangan dan sifat-sifat yang dibentuk oleh cermin 

cekung tersebut? 

Tabel 2. Hubungan antara letak benda dengan letak bayangan dan sifat bayangan 

pada cermin cekung 

Letak benda 

di ruang 
Letak bayangan di ruang Sifat bayangan 

I   

II   

III   

 

F. Kesimpulan 

Dari percobaan dan data hasil pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh pemantulan cahaya pada cermin cekung 

melalui percobaan di atas adalah ...................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

2. Secara matematis hubungan antara jarak fokus, jarak benda, dan jarak bayangan 

dapat dirumuskan ...........................................................................................................  
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Lampiran 14b 

LEMBAR KEGIATAN SISWA 

PEMANTULAN CAHAYA PADA CERMIN CEMBUNG 

(KELAS KONTROL) 

Kelas : 

Kelompok : 

Nama Anggota : 

1.  ( ) 

2.  ( ) 

3.  ( ) 

4.  ( ) 

5.  ( ) 

6.  ( ) 

A. Standar Kompetensi 

Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang, dan optika dalam produk 

teknologi sehari-hari. 

B. Kompetensi Dasar 

Menyelidiki sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan berbagai bentuk cermin dan 

lensa. 

C. Indikator 

Menyelidiki sifat bayangan yang dihasilkan oleh pemantulan cahaya pada cermin 

cembung 

D. Alat dan Bahan 

1. Mistar 

2. Penyangga lilin 

3. Penyangga cermin 

4. Lilin 

5. Cermin cembung 

6. Layar 
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E. Langkah Kerja 

1. Tempatkan benda (lilin) di depan cermin cembung, di antara cermin cembung dan 

layar! 

 

Sumber Gambar: http://www.slideshare.net/sawirman/lks-cermin-cekung 

Gambar 1 

2. Geserlah layar untuk mendapatkan bayangan! 

Apakah bayangannya tampak pada layar? (ya/tidak) 

3. Apakah bayangan lilin tampak pada cermin? (ya/tidak) 

4. Berdasarkan jawabanmu pada pertanyaan nomor 3 maka sifat bayangan yang 

dihasilkan oleh pemantulan cahaya pada cermin cembung adalah ......... (maya/nyata) 

5. Bagaimana posisi bayangannya? 

Jawab: ................................................................................................... (tegak/terbalik) 

6. Bagaimana ukuran bayangannya? (diperkecil/sama besar/diperbesar) 

Jawab: .............................................................................................................................  

7. Ulangi kegiatan nomor 2 dengan mengubah jarak benda sebanyak empat kali, 

dengan catatan benda terletak di depan cermin cembung, di antara cermin cembung 

dan layar. Bagaimana sifat bayangan yang dihasilkan? (nyata/maya, tegak/terbalik, 

diperkecil/sama besar/diperbesar)? Catat data pengamatan pada Tabel 1! 

Tabel 1. Data Pengamatan 

No. s (cm) 

Sifat-sifat Bayangan*
)
 

Nyata Maya Tegak Terbalik Diperkecil 
Sama 

Besar 
Diperbesar 

1         

2         

3         

4         

Keterangan: 

*
)
 Berilah tanda centang (√) sesuai hasil percobaan 
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8. Berdasarkan Tabel 1, bagaimana sifat-sifat bayangan benda dari keempat percobaan 

yang telah dilakukan? Apakah sifatnya sama atau berbeda? Sebutkan sifat-sifatnya! 

Jawab: .............................................................................................................................  

F. Kesimpulan 

Dari hasil kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat bayangan yang terbentuk 

oleh pemantulan cahaya pada cermin cembung yaitu bayangan akan selalu bersifat  .......... , 

 .............................. , dan .............................  
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Lampiran 15 

KISI-KISI LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

No. 
Aktivitas yang 

Diobservasi 
Indikator Skor Kriteria Penilaian 

1 Kegiatan-

kegiatan lisan 

(Oral activities) 

a. Bertanya 

 Siswa memiliki kemauan 

untuk bertanya 

 Pertanyaan disampaikan 

dengan singkat dan jelas 

 Isi pertanyaan sesuai 

dengan materi 

4 Siswa dapat memenuhi 

semua indikator 

3 Siswa hanya dapat 

memenuhi dua indikator 

2 Siswa hanya dapat 

memenuhi satu indikator 

1 Siswa tidak dapat 

memenuhi semua 

indikator 

b. Mengemukakan pendapat 

atau menanggapi 

pertanyaan 

 Siswa tunjuk jari untuk 

mengemukakan 

pendapat atau 

menanggapi pertanyaan 

 ≥ 1 kali menanggapi atau 
mengemukakan 

pendapat 

 Pendapat yang diajukan 

siswa benar 

4 Siswa dapat memenuhi 

semua indikator 

3 Siswa hanya dapat 

memenuhi dua indikator 

2 Siswa hanya dapat 

memenuhi satu indikator 

1 Siswa tidak dapat 

memenuhi semua 

indikator 

2 Kegiatan-

kegiatan metrik 

(Motor 

activities) 

c. Melakukan percobaan 

 Melakukan percobaan 

sesuai dengan LKS 

 Dapat menyusun alat dan 

bahan sesuai dengan 

prosedur dalam LKS 

 Menuliskan hasil 

percobaan dengan benar 

4 Siswa dapat memenuhi 

semua indikator 

3 Siswa hanya dapat 

memenuhi dua indikator 

2 Siswa hanya dapat 

memenuhi satu indikator 

1 Siswa tidak dapat 

memenuhi semua 

indikator 

3 Kegiatan-

kegiatan mental 

(Mental 

activities) 

d. Memecahkan masalah 

 Melakukan diskusi 

kelompok 

 Menjawab pertanyaan-

pertanyaan di LKS 

dengan benar 

 Dapat menyelesaikan 

kegiatan di LKS tepat 

waktu 

4 Siswa dapat memenuhi 

semua indikator 

3 Siswa hanya dapat 

memenuhi dua indikator 

2 Siswa hanya dapat 

memenuhi satu indikator 

1 Siswa tidak dapat 

memenuhi semua 

indikator 

e. Membuat keputusan 

 Siswa dapat menyusun 

kesimpulan dari data 

yang diperolehnya 

4 Siswa dapat memenuhi 

semua indikator 

3 Siswa hanya dapat 

memenuhi dua indikator 
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 Siswa menuliskan 

kesimpulan hasil 

eksperimen 

 Siswa menyimpulkan 

hasil eksperimen dengan 

benar 

2 Siswa hanya dapat 

memenuhi satu indikator 

1 Siswa tidak dapat 

memenuhi semua 

indikator 

4 Kegiatan-

kegiatan 

emosional 

(Emotional 

activities) 

f. Menaruh minat 

 Mendengarkan 

penjelasan guru 

 Tidak berbicara atau 

melakukan hal-hal di 

luar aktivitas 

pembelajaran saat 

pelajaran berlangsung 

 Tidak membaca atau 

mengerjakan tugas 

pelajaran lain 

4 Siswa dapat memenuhi 

semua indikator 

3 Siswa hanya dapat 

memenuhi dua indikator 

2 Siswa hanya dapat 

memenuhi satu indikator 

1 Siswa tidak dapat 

memenuhi semua 

indikator 

 

Keterangan: 

Nilai  
∑ skor yang diperoleh

∑ kor maksimal
      

Hasil tersebut ditafsirkan dengan rentang kualitatif sebagai berikut: 

25.00% ≤ N ≤ 43.75% = tidak baik 

43.75% < N ≤ 62.50% = cukup 

62.50% < N ≤ 81.25% = baik 

81.25% < N ≤ 100% = sangat baik 
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Lampiran 16 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

No. 
Kode 

Siswa 

Aspek yang Diamati 
Skor 

Nilai 

(%) 
Keterangan 

IA IB II IIIA IIIB IV 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     

21                     

22                     

23                     

24                     

25                     

26                     

27                     

28                     

29                     

30                     

Jumlah                   

Rata-rata                   

Persentase (%)                   

 

IA = Kegiatan-kegiatan lisan (bertanya) 

IB = Kegiatan-kegiatan lisan (mengemukakan pendapat) 

II = Kegiatan-kegiatan metrik (melakukan percobaan) 

III A = Kegiatan-kegiatan mental (memecahkan masalah) 

III B = Kegiatan-kegiatan mental (membuat keputusan) 

IV = Kegiatan-kegiatan emosional (menaruh minat)



 

 

 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Jenjang Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas : VIII 

Alokasi Waktu : 70 menit 

Materi Pokok : Cahaya 

Sub Materi Pokok : Pemantulan Cahaya pada Cermin Cekung dan Cembung 

Standar Kompetensi : Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang dan optika dalam produk teknologi sehari-hari 

Kompetensi Dasar : Menyelidiki sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan berbagai bentuk cermin dan lensa 

 

Indikator 
Nomor Soal 

Jenis Soal 
C1 C2 C3 

Menjelaskan tiga sinar istimewa pada cermin 

cekung 

1   Uraian 

Melukis pembentukan bayangan pada cermin 

cekung 

 5a  Uraian 

Menyelidiki sifat bayangan yang dihasilkan oleh 

pemantulan cahaya pada cermin cekung 

 5b  Uraian 

Menjelaskan tiga sinar istimewa pada cermin 

cembung 

2   Uraian 

Melukis pembentukan bayangan pada cermin 

cembung 

 9a  Uraian 

Mengaplikasikan persamaan 
 

 
 

 

 
 

 

  
 ke dalam 

pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari 

 3, 4, 7, 8, 11 6, 10, 12 Uraian 

Menyelidiki sifat bayangan yang dihasilkan oleh 

pemantulan cahaya pada cermin cembung 

 9b  Uraian 

 

 

L
am

p
iran

 1
7

 

1
4
1
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Lampiran 18 

Soal Uji Coba 

Mata Pelajaran : IPA (Fisika) 

Materi Pokok : Cahaya 

Sub Materi Pokok : Pemantulan Cahaya pada Cermin 

Cekung dan Cembung 

Waktu : 70 menit 

Jumlah Soal : 12 soal 

 

Petunjuk Umum: 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

2. Jawaban dikerjakan di lembar jawaban yang telah disediakan. 

3. Sebelum mengerjakan soal, tulislah terlebih dahulu nama, kelas, dan nomor 

absen pada tempat yang telah tersedia. 

4. Kerjakan soal dengan teliti. 

5. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan waktu yang telah 

disediakan dan bekerjalah sendiri dengan tenang. 

6. Periksalah kembali jawaban Anda sebelum diserahkan kepada pengawas. 

 

Butir Soal: 

1. Sebutkan tiga sinar istimewa pada cermin cekung! 

2. Sebutkan tiga sinar istimewa pada cermin cembung! 

3. Sebuah benda terletak 60 cm di depan cermin cekung yang jarak fokusnya 

120 cm. Hitunglah jarak bayangannya! 

4. Sebuah benda terletak sejauh 10 cm di depan cermin cembung yang memiliki 

jarak fokus 15 cm. Hitunglah jarak bayangannya! 

5. Sebuah benda yang tingginya 1 cm diletakkan 7 cm di depan sebuah cermin 

cekung yang jarak fokusnya 3 cm. 

a. Lukis pembentukan bayangannya! 
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b. Sebutkan sifat-sifat bayangan! 

6. Sebuah benda yang diletakkan di depan sebuah cermin cembung dengan jarak 

fokus 10 cm menghasilkan bayangan tegak yang berjarak 8 cm dari cermin. 

Tentukanlah jarak benda! 

7. Sebuah cermin cembung memiliki jarak fokus 30 cm. Di depannya diletakkan 

sebuah lilin dengan tinggi 20 cm. Jika jarak lilin ke cermin adalah 10 cm, 

berapakah: 

a. jarak bayangan ke cermin? 

b. perbesaran bayangan? 

c. tinggi bayangan? 

8. Sebuah benda diletakkan 6 cm di depan sebuah cermin cekung yang 

mempunyai fokus 10 cm. Berapa jarak bayangan dari cermin dan apakah 

bayangan yang terbentuk nyata atau maya? 

9. Sebuah benda dengan tinggi 1 cm diletakkan 6 cm di depan cermin cembung. 

Jari-jari kelengkungan cermin 6 cm. 

a. Lukislah pembentukan bayangan yang terjadi! 

b. Sebutkan sifat bayangan yang terbentuk! 

10. Perhatikan gambar! 

 

Sumber gambar: UN 11/12:11 

Ketika benda diletakkan di depan cermin cekung seperti gambar, jarak 

bayangan yang terbentuk adalah 24 cm. Jika jarak benda digeser 3 cm 

mendekati cermin, berapa jarak bayangan yang terbentuk? 

11. Benda berdiri 45 cm di depan kaca spion mobil. Jarak titik api cermin 15 cm. 

a. Berapakah jarak bayangan terhadap kaca spion mobil? 

b. Berapakah perbesarannya? 
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12. Di manakah sebuah benda kecil harus diletakkan di depan sebuah cermin 

cekung yang jarak fokusnya 10 cm, hingga diperoleh perbesaran 5 kali? 

 

  



145 

 

 

Lampiran 19 

Kunci Jawaban Soal Uji Coba 

1. Sebutkan tiga sinar istimewa pada cermin cekung! 

a. Sinar datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan melalui titik fokus 

F. 

b. Sinar datang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. 

c. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin P dipantulkan 

kembali melalui titik pusat kelengkungan tersebut. 

2. Sebutkan tiga sinar istimewa pada cermin cembung! 

a. Sinar datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan seakan-akan 

datang dari titik fokus F. 

b. Sinar datang menuju ke titik fokus maya F dipantulkan sejajar sumbu 

utama. 

c. Sinar datang menuju ke titik pusat kelengkungan P dipantulkan kembali 

seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan tersebut. 

3. Sebuah benda terletak 60 cm dari cermin cekung yang jarak fokusnya 120 

cm. Hitunglah jarak bayangannya! 

Diketahui : s = 60 cm 

f = 120 cm 

Ditanya : s’ = ...? 

Jawab : 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

      
 

 

     
 

   

      
            

4. Sebuah benda terletak sejauh 10 cm di depan cermin cembung yang memiliki 

jarak fokus 15 cm. Hitunglah jarak bayangannya! 

Diketahui : s = 10 cm 



146 

 

 

f = - 15 cm 

Ditanya : s’ = ...? 

Jawab : 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

      
 

 

     
 

    

     
          

5. Sebuah benda yang tingginya 1 cm diletakkan 7 cm di depan sebuah cermin 

cekung yang jarak fokusnya 3 cm. 

a. Lukis pembentukan bayangannya! 

b. Sebutkan sifat-sifat bayangan! 

Diketahui : h = 1 cm 

s = 7 cm 

f = 3 cm 

Ditanya : a. gambar pembentukan bayangan = ...? 

b. sifat-sifat bayangan = ...? 

Jawab : 

a. Gambar pembentukan bayangan 

 

b. Sifat bayangan: nyata, terbalik, diperkecil 

6. Sebuah benda yang diletakkan di depan sebuah cermin cembung dengan jarak 

fokus 10 cm menghasilkan bayangan tegak yang berjarak 8 cm dari cermin. 

Tentukanlah jarak benda! 
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Diketahui : f = - 10 cm 

s’ = - 8 cm 

Ditanya : s = ...? 

Jawab : 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

      
 

 

     
 

    

     
   

     

 
        

7. Sebuah cermin cembung memiliki jarak fokus 30 cm. Di depannya diletakkan 

sebuah lilin dengan tinggi 20 cm. Jika jarak lilin ke cermin adalah 10 cm, 

berapakah: 

a. jarak bayangan ke cermin? 

b. perbesaran bayangan? 

c. tinggi bayangan? 

Diketahui : f = - 30 cm 

h = 20 cm 

s = 10 cm 

Ditanya : s’ = ...? 

M = ...? 

h’ = ...? 

Jawab : 
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8. Sebuah benda diletakkan 6 cm di depan sebuah cermin cekung yang 

mempunyai fokus 10 cm. Berapa jarak bayangan dari cermin dan apakah 

bayangan yang terbentuk nyata atau maya? 

Diketahui : s = 6 cm 

f = 10 cm 

Ditanya : s’ = ...? 

Jawab : 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

     
 

 

    
 

  

     
           (Bayangan yang terbentuk 

bersifat maya) 

9. Sebuah benda dengan tinggi 1 cm diletakkan 6 cm di depan cermin cembung. 

Jari-jari kelengkungan cermin 6 cm. 

a. Lukislah pembentukan bayangan yang terjadi! 

b. Sebutkan sifat bayangan yang terbentuk! 

Diketahui : s = 6 cm 

h = 1 cm 

R = - 6 cm 

Ditanya : gambar pembentukan bayangan = ... ? 

sifat bayangan yang terbentuk = ... ? 

Jawab : 

a. Pembentukan bayangan 
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b. Sifat bayangan: maya, tegak, diperkecil 

10. Perhatikan gambar! 

 

Sumber gambar: UN 11/12:11 

Ketika benda diletakkan di depan cermin cekung seperti gambar, jarak 

bayangan yang terbentuk adalah 24 cm. Jika jarak benda digeser 3 cm 

mendekati cermin, berapa jarak bayangan yang terbentuk? 

Diketahui :    = 8 cm 

  
  = 24 cm 

Ditanya :   
  jika         = ...? 

Jawab : 
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11. Benda berdiri 45 cm di depan kaca spion mobil. Jarak titik api cermin 15 cm. 

a. Berapakah jarak bayangan terhadap kaca spion mobil? 

b. Berapakah perbesarannya? 

Diketahui : f = - 15 cm 

s = 45 cm 

Ditanya : s’ = ...? 

M = ...? 

Jawab : 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

       
 

 

     
 

  

     
              

   
  

 
 

   
      

  
 

 

 
      

12. Di manakah sebuah benda kecil harus diletakkan di depan sebuah cermin 

cekung yang jarak fokusnya 10 cm, hingga diperoleh perbesaran 5 kali? 

Diketahui : M = 5 

f = 10 cm 

Ditanya : s = ...? 

Jawab : 

   
  

 
 

   
  

 
        

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

     
 

 

 
 

 

   
 

 

  
 

  
       

 
     



 

 

HASIL ANALISIS UJI COBA SOAL 

 

NO. KODE 
SKOR TIAP SOAL 

∑Y ∑Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 UC-10 7 10 5 10 10 7 10 5 10 10 5 10 99 9801 

2 UC-32 7 7 10 10 10 10 10 5 7 10 3 10 99 9801 

3 UC-08 7 7 10 7 10 10 7 8 10 10 3 5 94 8836 

4 UC-14 7 10 7 10 10 10 8 5 10 7 5 5 94 8836 

5 UC-21 10 3 10 10 10 10 5 2 10 10 7 3 90 8100 

6 UC-03 10 7 10 7 10 10 10 5 10 3 3 3 88 7744 

7 UC-11 7 10 5 10 10 7 10 5 10 5 5 3 87 7569 

8 UC-23 7 7 10 10 7 10 7 6 7 7 5 3 86 7396 

9 UC-16 10 7 10 7 5 10 6 5 7 7 3 5 82 6724 

10 UC-30 7 10 5 5 10 7 10 0 10 7 5 5 81 6561 

11 UC-12 10 3 10 7 4 10 7 4 10 10 3 3 81 6561 

12 UC-24 7 10 5 5 10 7 9 0 10 7 5 5 80 6400 

13 UC-31 7 3 10 10 4 10 4 8 10 10 3 0 79 6241 

14 UC-22 7 7 10 10 10 7 4 5 10 5 3 0 78 6084 

15 UC-29 2 3 5 3 10 7 9 5 10 7 10 5 76 5776 

16 UC-18 2 3 5 10 7 7 7 5 10 7 7 3 73 5329 

17 UC-02 7 10 10 10 6 5 7 1 10 1 3 3 73 5329 

18 UC-28 7 3 10 7 4 7 7 7 10 5 3 3 73 5329 

19 UC-05 7 7 5 7 6 5 7 2 10 1 3 3 63 3969 

20 UC-15 7 7 5 10 0 7 0 10 10 0 5 2 63 3969 

21 UC-26 7 2 5 7 6 7 6 7 7 1 3 2 60 3600 

22 UC-17 10 3 5 10 1 7 7 0 10 7 0 0 60 3600 

23 UC-06 3 3 5 7 6 10 6 6 10 1 3 0 60 3600 

24 UC-09 10 3 5 7 3 10 7 0 10 3 0 0 58 3364 

25 UC-19 7 3 2 10 6 7 6 2 7 1 3 3 57 3249 

26 UC-07 3 7 5 5 3 10 4 5 10 1 3 0 56 3136 



 

 

27 UC-25 7 2 5 10 0 7 0 8 5 0 7 3 54 2916 

28 UC-27 3 2 0 10 6 7 0 7 10 0 3 3 51 2601 

29 UC-04 2 3 0 10 3 3 6 7 5 1 3 0 43 1849 

30 UC-20 3 2 5 3 4 3 5 0 5 5 5 0 40 1600 

31 UC-01 3 3 2 7 2 2 6 4 5 0 3 0 37 1369 

32 UC-13 3 2 0 10 3 3 6 2 5 0 3 0 37 1369 

  ∑X 203 169 196 261 196 239 203 141 280 149 125 90 2252 168608 

  (∑X)2 41209 28561 38416 68121 38416 57121 41209 19881 78400 22201 15625 8100 
  

  ∑(X2) 1499 1169 1532 2283 1544 1967 1517 859 2570 1117 609 466 
  V

alid
itas 

r xy 0,53 0,63 0,73 0,13 0,74 0,67 0,52 0,12 0,55 0,77 0,24 0,72 
  

r tabel 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
  

Kriteria Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Tidak Valid Valid 
  R

eliab
ilitas 

σ2 6,60 8,64 10,36 4,82 10,73 5,69 7,16 7,43 3,75 13,23 3,77 6,65 
  

∑σb2 88,83 

α = 5% dan n = 32, maka r tabel = 0,35, r hitung > r tabel maka soal tesnya reliabel 
Kriteria = 
Reliabel ∑σt2 316,36 

r11 0,78 D
aya P

em
b

ed
a 

(D
P

) 

MA 8,00 7,56 8,56 9,00 9,11 9,33 8,11 5,11 9,00 7,67 4,33 5,22 

  MB 4,56 3,00 2,67 8,00 3,33 5,78 4,44 3,89 6,89 1,22 3,33 1,00 
  DP 0,34 0,46 0,59 0,10 0,58 0,36 0,37 0,12 0,21 0,64 0,10 0,42 
  Kriteria Baik Sangat Baik Sangat Baik Jelek Sangat Baik Baik Baik Jelek Cukup Sangat Baik Jelek Sangat Baik 
  T

K
 

P 0,63 0,53 0,61 0,82 0,61 0,75 0,63 0,44 0,88 0,47 0,39 0,28 
  Kriteria sedang sedang sedang mudah sedang mudah sedang sedang mudah sedang sedang sukar 
  Keterangan dipakai dipakai dipakai dibuang dipakai dipakai dipakai dibuang dipakai dipakai dibuang dipakai 
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Lampiran 21 

Soal Pretest dan Posttest 

Mata Pelajaran : IPA (Fisika) 

Materi Pokok : Cahaya 

Sub Materi Pokok : Pemantulan Cahaya pada Cermin 

Cekung dan Cembung 

Waktu : 70 menit 

Jumlah Soal : 9 soal 

 

Petunjuk Umum: 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

2. Jawaban dikerjakan di lembar jawaban yang telah disediakan. 

3. Sebelum mengerjakan soal, tulislah terlebih dahulu nama, kelas, dan nomor 

absen pada tempat yang telah tersedia. 

4. Kerjakan soal dengan teliti. 

5. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan waktu yang telah 

disediakan dan bekerjalah sendiri dengan tenang. 

6. Periksalah kembali jawaban Anda sebelum diserahkan kepada pengawas. 

 

Butir Soal: 

1. Sebutkan tiga sinar istimewa pada cermin cekung! 

2. Sebutkan tiga sinar istimewa pada cermin cembung! 

3. Sebuah benda terletak 60 cm di depan cermin cekung yang jarak fokusnya 

120 cm. Hitunglah jarak bayangannya! 

4. Sebuah benda yang tingginya 1 cm diletakkan 7 cm di depan sebuah cermin 

cekung yang jarak fokusnya 3 cm. 

a. Lukis pembentukan bayangannya! 

b. Sebutkan sifat-sifat bayangan! 
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5. Sebuah benda yang diletakkan di depan sebuah cermin cembung dengan jarak 

fokus 10 cm menghasilkan bayangan tegak yang berjarak 8 cm dari cermin. 

Tentukanlah jarak benda! 

6. Sebuah cermin cembung memiliki jarak fokus 30 cm. Di depannya diletakkan 

sebuah lilin dengan tinggi 20 cm. Jika jarak lilin ke cermin adalah 10 cm, 

berapakah: 

a. jarak bayangan ke cermin? 

b. perbesaran bayangan? 

c. tinggi bayangan? 

7. Sebuah benda dengan tinggi 1 cm diletakkan 6 cm di depan cermin cembung. 

Jari-jari kelengkungan cermin 6 cm. 

a. Lukislah pembentukan bayangan yang terjadi! 

b. Sebutkan sifat bayangan yang terbentuk! 

8. Perhatikan gambar! 

 

Sumber gambar: UN 11/12:11 

Ketika benda diletakkan di depan cermin cekung seperti gambar, jarak 

bayangan yang terbentuk adalah 24 cm. Jika jarak benda digeser 3 cm 

mendekati cermin, berapa jarak bayangan yang terbentuk? 

9. Di manakah sebuah benda kecil harus diletakkan di depan sebuah cermin 

cekung yang jarak fokusnya 10 cm, hingga diperoleh perbesaran 5 kali? 
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Lampiran 22 

Kunci Soal Pretest dan Posttest 

1. Sebutkan tiga sinar istimewa pada cermin cekung! 

a. Sinar datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan melalui titik fokus 

F. 

b. Sinar datang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. 

c. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin P dipantulkan 

kembali melalui titik pusat kelengkungan tersebut. 

2. Sebutkan tiga sinar istimewa pada cermin cembung! 

a. Sinar datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan seakan-akan 

datang dari titik fokus F. 

b. Sinar datang menuju ke titik fokus maya F dipantulkan sejajar sumbu 

utama. 

c. Sinar datang menuju ke titik pusat kelengkungan P dipantulkan kembali 

seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan tersebut. 

3. Sebuah benda terletak 60 cm dari cermin cekung yang jarak fokusnya 120 

cm. Hitunglah jarak bayangannya! 

Diketahui : s = 60 cm 

f = 120 cm 

Ditanya : s’ = ...? 

Jawab : 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

      
 

 

     
 

   

      
            

4. Sebuah benda yang tingginya 1 cm diletakkan 7 cm di depan sebuah cermin 

cekung yang jarak fokusnya 3 cm. 

a. Lukis pembentukan bayangannya! 
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b. Sebutkan sifat-sifat bayangan! 

5. Diketahui : h = 1 cm 

s = 7 cm 

f = 3 cm 

Ditanya : a. gambar pembentukan bayangan = ...? 

b. sifat-sifat bayangan = ...? 

Jawab : 

a. Gambar pembentukan bayangan 

 

b. Sifat bayangan: nyata, terbalik, diperkecil 

6. Sebuah benda yang diletakkan di depan sebuah cermin cembung dengan jarak 

fokus 10 cm menghasilkan bayangan tegak yang berjarak 8 cm dari cermin. 

Tentukanlah jarak benda! 

Diketahui : f = - 10 cm 

s’ = - 8 cm 

Ditanya : s = ...? 

Jawab : 
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7. Sebuah cermin cembung memiliki jarak fokus 30 cm. Di depannya diletakkan 

sebuah lilin dengan tinggi 20 cm. Jika jarak lilin ke cermin adalah 10 cm, 

berapakah: 

a. jarak bayangan ke cermin? 

b. perbesaran bayangan? 

c. tinggi bayangan? 

Diketahui : f = - 30 cm 

h = 20 cm 

s = 10 cm 

Ditanya : s’ = ...? 

M = ...? 

h’ = ...? 

Jawab : 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

       
 

 

     
 

  

     
            

   
  

 
 

   
    

  
 

 

 
      

   
  

 
 

  

 
 

 
    

  
 

  

  
 

   
      

  
       

8. Sebuah benda dengan tinggi 1 cm diletakkan 6 cm di depan cermin cembung. 

Jari-jari kelengkungan cermin 6 cm. 

a. Lukislah pembentukan bayangan yang terjadi! 

b. Sebutkan sifat bayangan yang terbentuk! 
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Diketahui : s = 6 cm 

h = 1 cm 

R = - 6 cm 

Ditanya : a. gambar pembentukan bayangan = ... ? 

b. sifat bayangan yang terbentuk = ... ? 

Jawab : 

a. Pembentukan bayangan 

 

b. Sifat bayangan: maya, tegak, diperkecil 

9. Perhatikan gambar! 

 

Sumber gambar: UN 11/12:11 

Ketika benda diletakkan di depan cermin cekung seperti gambar, jarak 

bayangan yang terbentuk adalah 24 cm. Jika jarak benda digeser 3 cm 

mendekati cermin, berapa jarak bayangan yang terbentuk? 

Diketahui :    = 8 cm 

  
  = 24 cm 

Ditanya :   
  jika         = ...? 

Jawab : 
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10. Di manakah sebuah benda kecil harus diletakkan di depan sebuah cermin 

cekung yang jarak fokusnya 10 cm, hingga diperoleh perbesaran 5 kali? 

Diketahui : M = 5 

f = 10 cm 

Ditanya : s = ...? 

Jawab : 
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Lampiran 23 

ANALISIS HASIL PRE-TEST KELAS EKSPERIMEN 

No. Kode Nilai Keterangan 

1 E-01 45 tidak tuntas 

2 E-02 37 tidak tuntas 

3 E-03 26 tidak tuntas 

4 E-04 32 tidak tuntas 

5 E-05 29 tidak tuntas 

6 E-06 29 tidak tuntas 

7 E-07 27 tidak tuntas 

8 E-08 36 tidak tuntas 

9 E-09 33 tidak tuntas 

10 E-10 30 tidak tuntas 

11 E-11 31 tidak tuntas 

12 E-12 23 tidak tuntas 

13 E-13 23 tidak tuntas 

14 E-14 27 tidak tuntas 

15 E-15 38 tidak tuntas 

16 E-16 34 tidak tuntas 

17 E-17 35 tidak tuntas 

18 E-18 23 tidak tuntas 

19 E-19 37 tidak tuntas 

20 E-20 31 tidak tuntas 

21 E-21 27 tidak tuntas 

22 E-22 30 tidak tuntas 

23 E-23 27 tidak tuntas 

24 E-24 37 tidak tuntas 

25 E-25 23 tidak tuntas 

26 E-26 31 tidak tuntas 

27 E-27 40 tidak tuntas 

28 E-28 30 tidak tuntas 

29 E-29 31 tidak tuntas 

30 E-30 36 tidak tuntas 

Jumlah  =       938 

Rata-rata  =         31,27 

Nilai tertinggi  =         45 

Nilai terendah  =          23 

Siswa yang tuntas  =           0 

Siswa yang tidak tuntas  =         30 

Ketuntasan klasikal  =           0% 
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Lampiran 24 

ANALISIS HASIL PRE-TEST KELAS KONTROL 

No. Kode Nilai Keterangan 

1 K-01 39 tidak tuntas 

2 K-02 31 tidak tuntas 

3 K-03 25 tidak tuntas 

4 K-04 36 tidak tuntas 

5 K-05 27 tidak tuntas 

6 K-06 30 tidak tuntas 

7 K-07 22 tidak tuntas 

8 K-08 29 tidak tuntas 

9 K-09 30 tidak tuntas 

10 K-10 33 tidak tuntas 

11 K-11 36 tidak tuntas 

12 K-12 28 tidak tuntas 

13 K-13 28 tidak tuntas 

14 K-14 36 tidak tuntas 

15 K-15 35 tidak tuntas 

16 K-16 33 tidak tuntas 

17 K-17 33 tidak tuntas 

18 K-18 29 tidak tuntas 

19 K-19 32 tidak tuntas 

20 K-20 26 tidak tuntas 

21 K-21 32 tidak tuntas 

22 K-22 36 tidak tuntas 

23 K-23 28 tidak tuntas 

24 K-24 24 tidak tuntas 

25 K-25 24 tidak tuntas 

26 K-26 24 tidak tuntas 

27 K-27 36 tidak tuntas 

28 K-28 26 tidak tuntas 

29 K-29 27 tidak tuntas 

30 K-30 24 tidak tuntas 

Jumlah  =       899 

Rata-rata  =         29,97 

Nilai tertinggi  =         39 

Nilai terendah  =          22 

Siswa yang tuntas  =           0 

Siswa yang tidak tuntas  =         30 

Ketuntasan klasikal  =           0% 
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Lampiran 25 

UJI NORMALITAS PRE-TEST 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Hipotesis: 

Ho : data terdistribusi normal 

Ha : data tidak terdistribusi normal 

 

Uji Hipotesis: 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus: 

 
Kriteria: 

Ho terima jika χ
2

hitung < χ
2

tabel 

 

Pengujian hipotesis: 

Nilai maksimal = 45 Panjang kelas =   3,7 ≈ 4 

Nilai minimal = 23 Rata-rata (x) = 31,27 

Rentang = 22 s =   5,47 

Banyak kelas =   6 n = 30 

 

Kelas 

interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas kelas 

untuk Z 
Ei Oi (Oi-Ei)² / Ei 

23 - 26 22,50 -1,60 0,445 0,137 4,117967 5,0 0,19 

27 - 30 26,50 -0,87 0,308 0,252 7,574642 9,0 0,27 

31 - 34 30,50 -0,14 0,056 0,278 8,354503 7,0 0,22 

35 - 38 34,50 0,59 0,223 0,184 5,526008 7,0 0,39 

39 - 42 38,50 1,32 0,407 0,073 2,190858 1,0 0,65 

43 - 46 42,50 2,05 0,480 0,017 0,520072 1,0 0,44 

      46,50 2,78 0,497     30,0   

              
χ2

   2,1601 

 

Untuk a = 5%, dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh χ
2

tabel = 7,81 

 

Karena χ
2

hitung < χ
2

tabel maka data tersebut terdistribusi normal. 
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UJI NORMALITAS PRE-TEST 

KELAS KONTROL 

 

Hipotesis: 

Ho : data terdistribusi normal 

Ha : data tidak terdistribusi normal 

 

Uji Hipotesis: 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus: 

 
Kriteria: 

Ho terima jika χ
2

hitung < χ
2

tabel 

 

Pengujian hipotesis: 

Nilai maksimal = 39 Panjang kelas =   2,9 ≈ 3 

Nilai minimal = 22 Rata-rata (x) = 29,97 

Rentang = 17 s =   4,62 

Banyak kelas =   6 n = 30 

 

Kelas 

interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk  
Peluang 

untuk Z 

Luas kelas 

untuk Z 
Ei Oi (Oi-Ei)² / Ei batas 

kelas 

22 - 24 21,50 -1,83 0,47 0,08 2,54763 5,0 2,36 

25 - 27 24,50 -1,18 0,38 0,18 5,350492 5,0 0,02 

28 - 30 27,50 -0,53 0,20 0,25 7,477621 7,0 0,03 

31 - 33 30,50 0,12 0,05 0,23 6,955594 6,0 0,13 

34 - 36 33,50 0,76 0,28 0,14 4,306126 6,0 0,67 

37 - 39 36,50 1,41 0,42 0,06 1,773762 1,0 0,34 

      39,50 2,06 0,48     30,0   

              
χ2

   3,5493 

 

Untuk a = 5%, dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh χ
2

tabel = 7,81 

 

Karena χ
2

hitung < χ
2

tabel maka data tersebut terdistribusi normal. 
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Lampiran 26 

ANALISIS HASIL POST-TEST KELAS EKSPERIMEN 

No. Kode Nilai Keterangan 

1 E-01 91 tuntas 

2 E-02 91 tuntas 

3 E-03 78 tuntas 

4 E-04 84 tuntas 

5 E-05 80 tuntas 

6 E-06 78 tuntas 

7 E-07 76 tuntas 

8 E-08 83 tuntas 

9 E-09 91 tuntas 

10 E-10 84 tuntas 

11 E-11 89 tuntas 

12 E-12 88 tuntas 

13 E-13 83 tuntas 

14 E-14 82 tuntas 

15 E-15 78 tuntas 

16 E-16 84 tuntas 

17 E-17 78 tuntas 

18 E-18 75 tuntas 

19 E-19 75 tuntas 

20 E-20 75 tuntas 

21 E-21 75 tuntas 

22 E-22 78 tuntas 

23 E-23 86 tuntas 

24 E-24 78 tuntas 

25 E-25 87 tuntas 

26 E-26 85 tuntas 

27 E-27 84 tuntas 

28 E-28 83 tuntas 

29 E-29 90 tuntas 

30 E-30 78 tuntas 

Jumlah  =     2467 

Rata-rata  =         82,23 

Nilai tertinggi  =         91 

Nilai terendah  =          75 

Siswa yang tuntas  =         30 

Siswa yang tidak tuntas  =           0 

Ketuntasan klasikal  =       100,00% 
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Lampiran 27 

ANALISIS HASIL POST-TEST KELAS KONTROL 

No. Kode Nilai Keterangan 

1 K-01 79 tuntas 

2 K-02 80 tuntas 

3 K-03 78 tuntas 

4 K-04 76 tuntas 

5 K-05 72 tidak tuntas 

6 K-06 82 tuntas 

7 K-07 67 tidak tuntas 

8 K-08 76 tuntas 

9 K-09 77 tuntas 

10 K-10 73 tidak tuntas 

11 K-11 83 tuntas 

12 K-12 77 tuntas 

13 K-13 68 tidak tuntas 

14 K-14 81 tuntas 

15 K-15 80 tuntas 

16 K-16 73 tidak tuntas 

17 K-17 75 tuntas 

18 K-18 71 tidak tuntas 

19 K-19 73 tidak tuntas 

20 K-20 74 tidak tuntas 

21 K-21 78 tuntas 

22 K-22 77 tuntas 

23 K-23 83 tuntas 

24 K-24 77 tuntas 

25 K-25 65 tidak tuntas 

26 K-26 65 tidak tuntas 

27 K-27 82 tuntas 

28 K-28 80 tuntas 

29 K-29 76 tuntas 

30 K-30 75 tuntas 

Jumlah  =     2273 

Rata-rata  =         75,77 

Nilai tertinggi  =         83 

Nilai terendah  =          65 

Siswa yang tuntas  =         20 

Siswa yang tidak tuntas  =         10 

Ketuntasan klasikal  =         66,67% 
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UJI NORMALITAS POST-TEST 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Hipotesis: 

Ho : data terdistribusi normal 

Ha : data tidak terdistribusi normal 

 

Uji Hipotesis: 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus: 

 
Kriteria: 

Ho terima jika χ
2

hitung < χ
2

tabel 

 

Pengujian hipotesis: 

Nilai maksimal = 91 Panjang kelas =   2,7 ≈ 3 

Nilai minimal = 75 Rata-rata (x) = 82,23 

Rentang = 16 s =   5,28 

Banyak kelas =   6 n = 30 

 

Kelas 

interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas kelas 

untuk Z 
Ei Oi (Oi-Ei)² / Ei 

75,0 - 77,0 74,50 -1,47 0,43 0,11 3,404  5,0 0,75 

78,0 - 80,0 77,50 -0,90 0,32 0,19 5,59276  8,0 1,04 

81,0 - 83,0 80,50 -0,33 0,13 0,22 6,70787  4,0 1,09 

84,0 - 86,0 83,50 0,24 0,09 0,20 5,87334  6,0 0,00 

87,0 - 89,0 86,50 0,81 0,29 0,13 3,75415  3,0 0,15 

90,0 - 92,0 89,50 1,38 0,42 0,06 1,75151  4,0 2,89 

      92,50 1,95 0,47     30,0   

              
χ2

       5,9183 

 

Untuk a = 5%, dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh χ
2

tabel = 7,81 

 

Karena χ
2

hitung < χ
2

tabel maka data tersebut terdistribusi normal. 
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UJI NORMALITAS POST-TEST 

KELAS KONTROL 

 

Hipotesis: 

Ho : data terdistribusi normal 

Ha : data tidak terdistribusi normal 

 

Uji Hipotesis: 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus: 

 
Kriteria: 

Ho terima jika χ
2

hitung < χ
2

tabel 

 

Pengujian hipotesis: 

Nilai maksimal = 83 Panjang kelas =   3,1 ≈ 4 

Nilai minimal = 65 Rata-rata (x) = 75,77 

Rentang = 18 s =   4,99 

Banyak kelas =   6 n = 30 

 

Kelas 

interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas kelas 

untuk Z 
Ei Oi (Oi-Ei)² / Ei 

65,0 - 68,0 64,50 -2,26 0,49 0,06 1,82397   4,0 2,60 

69,0 - 72,0 68,50 -1,45 0,43 0,18 5,51085   2,0 2,24 

73,0 - 76,0 72,50 -0,65 0,24 0,30 9,05504   9,0 0,00 

77,0 - 80,0 76,50 0,15 0,06 0,27 8,10000 10,0 0,45 

81,0 - 84,0 80,50 0,95 0,33 0,13 3,94366   5,0 0,28 

85,0 - 88,0 84,50 1,75 0,46 0,03 1,04351   0,0 1,04 

      88,50 2,55 0,49     30,0   

              
χ2

       6,6052 

 

Untuk a = 5%, dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh χ
2

tabel = 7,81 

 

Karena χ
2

hitung < χ
2

tabel maka data tersebut terdistribusi normal. 
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Lampiran 29 

 

UJI KESAMAAN DUA VARIANS HASIL BELAJAR 

 

Hipotesis 
Ho : s1

2
 = s2

2
 

Ha : s1
2
 ≠ s2

2
 

 

Uji Hipotesis 
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

 
Ho diterima apabila   ≤  1/2a(nb-1):(nk-1) 

 
F1/2a(nb-1):(nk-1) 

 

Dari data diperoleh: 

Sumber Variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Jumlah 2467,00 2273,00 

n 30,00 30,00 

 ̅ 82,23 75,77 

Varians (s
2
) 27,84 24,94 

Standart deviasi (s) 5,28 4,99 

 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

  
     

     
      

 

Pada a = 5% dengan: 

dk pembilang = nb – 1 = 30 – 1 = 29 

dk penyebut = nk – 1 = 30 – 1 = 29 

F(0,025)(29:29) = 1,86 

 

 
Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua 

kelompok mempunyai varians yang tidak berbeda. 
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Lampiran 30 

 

UJI t PIHAK KANAN HASIL BELAJAR 

ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL 

 

Hipotesis 

Ho : μ1 ≤ μ2 

Ha : μ1 > μ2 

 

Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

 

Di mana 

 

 

Ho ditolak apabila t > t(1-a)(n1+n2-2) 

 

 

Dari data diperoleh: 

Sumber Variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Jumlah 2467,00 2273,00 

n 30,00 30,00 

 ̅ 82,23 75,77 

Varians (s
2
) 27,84 24,94 

Standart deviasi (s) 5,28 4,99 

 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

  √
(    )      (    )     
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    √
 
   

 
  

      

Pada a = 5% dengan dk = 30 + 30 – 2 = 58 diperoleh t(0,95)(58) = 2,00 

 

Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen 

lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

 

  



170 

 

 

Lampiran 31 

 

UJI GAIN TERNORMALISASI HASIL BELAJAR 

 

Rata-rata 
Kelas 

Eksperimen 
Kelas Kontrol 

Pre-test 31,27 29,97 

Post-test 82,23 75,77 

 

Kriteria uji <g> : (<g>) ≥ 0,70 (tinggi) 

: 0,3 ≤ (<g>) < 0,70 (sedang) 

: (<g>) < 0,3 (rendah) 

 

Kelompok Eksperimen 

 

〈 〉  
〈     〉  〈    〉

     〈    〉
 

〈 〉  
           

          
 

〈 〉       (      ) 

 

Kelompok Kontrol 

 

〈 〉  
〈     〉  〈    〉

     〈    〉
 

〈 〉  
           

          
 

〈 〉       (      ) 
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Lampiran 32 

ANALISIS HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR 

PERTEMUAN I KELAS EKSPERIMEN 

No. Kode Siswa 
Aspek yang Diamati 

Skor 
Nilai 

(%) 
Keterangan 

IA IB II IIIA IIIB IV 

1 E-01 3 3 4 2 3 3 18 75,00 baik 

2 E-02 3 3 2 3 3 3 17 70,83 baik 

3 E-03 2 2 3 2 3 2 14 58,33 cukup 

4 E-04 3 3 3 2 2 3 16 66,67 baik 

5 E-05 3 3 2 2 3 2 15 62,50 cukup 

6 E-06 3 2 2 3 3 2 15 62,50 cukup 

7 E-07 2 2 3 3 3 2 15 62,50 cukup 

8 E-08 2 2 3 2 3 3 15 62,50 cukup 

9 E-09 2 3 4 3 3 3 18 75,00 baik 

10 E-10 3 2 2 2 2 3 14 58,33 cukup 

11 E-11 2 3 3 3 2 3 16 66,67 baik 

12 E-12 2 3 3 2 3 3 16 66,67 baik 

13 E-13 3 2 3 2 2 2 14 58,33 cukup 

14 E-14 2 2 3 2 3 3 15 62,50 cukup 

15 E-15 2 2 3 2 3 2 14 58,33 cukup 

16 E-16 3 2 3 2 3 3 16 66,67 baik 

17 E-17 1 2 3 3 3 2 14 58,33 cukup 

18 E-18 1 2 3 3 2 2 13 54,17 cukup 

19 E-19 1 2 3 2 3 2 13 54,17 cukup 

20 E-20 2 2 3 2 3 3 15 62,50 cukup 

21 E-21 1 1 3 3 3 2 13 54,17 cukup 

22 E-22 2 2 3 2 3 2 14 58,33 cukup 

23 E-23 2 3 3 3 3 2 16 66,67 baik 

24 E-24 2 2 3 3 3 2 15 62,50 cukup 

25 E-25 3 3 3 2 3 3 17 70,83 baik 

26 E-26 2 3 3 2 3 3 16 66,67 baik 

27 E-27 3 2 2 3 3 3 16 66,67 baik 

28 E-28 2 2 2 3 3 2 14 58,33 cukup 

29 E-29 3 3 3 3 3 3 18 75,00 baik 

30 E-30 2 1 3 2 3 2 13 54,17 cukup 

Jumlah 67 69 86 73 85 75 455 1895,83   

Rata-rata 2,2 2,3 2,9 2,4 2,8 2,5 15,1667 63,19   

Persentase (%) 56 58 72 61 71 63 63,19 63,19   

 

IA = Kegiatan-kegiatan lisan (bertanya) 

IB = Kegiatan-kegiatan lisan (mengemukakan pendapat) 

II = Kegiatan-kegiatan metrik (melakukan percobaan) 

III A = Kegiatan-kegiatan mental (memecahkan masalah) 

III B = Kegiatan-kegiatan mental (membuat keputusan) 

IV = Kegiatan-kegiatan emosional (menaruh minat) 
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Lampiran 33 

ANALISIS HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR 

PERTEMUAN I KELAS KONTROL 

No. 
Kode 

Siswa 

Aspek yang Diamati 
Skor 

Nilai 

(%) 
Keterangan 

IA IB II IIIA IIIB IV 

1 K-01 3 3 3 2 3 2 16 66,67 baik 

2 K-02 2 2 3 2 2 2 13 54,17 cukup 

3 K-03 1 1 2 2 3 3 12 50,00 cukup 

4 K-04 2 1 2 2 2 2 11 45,83 cukup 

5 K-05 3 2 2 2 2 3 14 58,33 cukup 

6 K-06 2 2 3 2 2 2 13 54,17 cukup 

7 K-07 2 2 2 2 2 3 13 54,17 cukup 

8 K-08 2 2 2 2 2 2 12 50,00 cukup 

9 K-09 2 2 3 2 3 2 14 58,33 cukup 

10 K-10 3 2 2 2 2 3 14 58,33 cukup 

11 K-11 2 2 3 2 3 2 14 58,33 cukup 

12 K-12 2 2 2 2 2 3 13 54,17 cukup 

13 K-13 2 2 2 2 2 3 13 54,17 cukup 

14 K-14 3 2 2 3 2 2 14 58,33 cukup 

15 K-15 3 2 2 3 2 3 15 62,50 cukup 

16 K-16 1 1 2 2 2 2 10 41,67 tidak baik 

17 K-17 1 1 2 2 2 2 10 41,67 tidak baik 

18 K-18 1 1 2 3 3 2 12 50,00 cukup 

19 K-19 2 2 2 2 2 2 12 50,00 cukup 

20 K-20 3 2 3 2 2 2 14 58,33 cukup 

21 K-21 3 2 3 2 2 3 15 62,50 cukup 

22 K-22 1 1 2 2 2 2 10 41,67 tidak baik 

23 K-23 3 2 2 3 3 3 16 66,67 baik 

24 K-24 3 2 3 2 2 2 14 58,33 cukup 

25 K-25 3 2 3 2 2 3 15 62,50 cukup 

26 K-26 3 2 3 2 2 3 15 62,50 cukup 

27 K-27 2 2 2 2 3 3 14 58,33 cukup 

28 K-28 1 1 2 3 3 2 12 50,00 cukup 

29 K-29 2 2 3 2 2 2 13 54,17 cukup 

30 K-30 2 1 2 2 2 2 11 45,83 cukup 

Jumlah 65 53 71 65 68 72 394 1641,67   

Rata-rata 2,2 1,8 2,4 2,2 2,3 2,4 13,1333 54,7222   

Persentase (%) 54 44 59 54 57 60 54,7222 54,7222   

 

IA = Kegiatan-kegiatan lisan (bertanya) 

IB = Kegiatan-kegiatan lisan (mengemukakan pendapat) 

II = Kegiatan-kegiatan metrik (melakukan percobaan) 

III A = Kegiatan-kegiatan mental (memecahkan masalah) 

III B = Kegiatan-kegiatan mental (membuat keputusan) 

IV = Kegiatan-kegiatan emosional (menaruh minat) 
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Lampiran 34 

UJI NORMALITAS HASIL AKTIVITAS BELAJAR 

PERTEMUAN I KELAS EKSPERIMEN 

 

Hipotesis: 

Ho : data terdistribusi normal 

Ha : data tidak terdistribusi normal 

 

Uji Hipotesis: 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus: 

 
Kriteria: 

Ho terima jika χ
2

hitung < χ
2

tabel 

 

Pengujian hipotesis: 

Nilai maksimal = 75 Panjang kelas =   3,55 

Nilai minimal = 54,167 Rata-rata (x) = 63,19 

Rentang = 20,833 s =   6,20 

Banyak kelas =   6 n = 30 

Kelas interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas kelas 

untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² / 

Ei 

54,17 - 57,70 54,162 -1,46 0,43 0,12 3,465619 4,0 0,08 

57,71 - 61,25 57,708 -0,89 0,31 0,19 5,673413 7,0 0,31 

61,26 - 64,80 61,254 -0,31 0,12 0,23 6,753506 7,0 0,01 

64,81 - 68,34 64,801 0,26 0,10 0,19 5,845983 7,0 0,23 

68,35 - 71,89 68,347 0,83 0,30 0,12 3,679688 2,0 0,77 

71,90 - 75,44 71,894 1,40 0,42 0,06 1,683963 3,0 1,03 

      75,440 1,98 0,48     30   

              
χ2

   2,42 

 

Untuk a = 5%, dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh χ
2

tabel = 7,81 

 

Karena χ
2

hitung < χ
2

tabel maka data tersebut terdistribusi normal. 
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UJI NORMALITAS HASIL AKTIVITAS BELAJAR 

PERTEMUAN I KELAS KONTROL 

 

Hipotesis: 

Ho : data terdistribusi normal 

Ha : data tidak terdistribusi normal 

 

Uji Hipotesis: 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus: 

 
Kriteria: 

Ho terima jika χ
2

hitung < χ
2

tabel 

 

Pengujian hipotesis: 

Nilai maksimal = 66,67 Panjang kelas =   4,26 

Nilai minimal = 41,67 Rata-rata (x) = 54,72 

Rentang = 25 s =   6,98 

Banyak kelas =   6 n = 30 

Kelas interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas kelas 

untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² / 

Ei 

41,67 - 45,91 41,662 -1,87 0,47 0,07 2,188861 5,0 3,61 

45,92 - 50,17 45,917 -1,26 0,40 0,15 4,610968 5,0 0,03 

50,18 - 54,42 50,173 -0,65 0,24 0,23 6,775413 6,0 0,09 

54,43 - 58,68 54,429 -0,04 0,02 0,23 6,945746 8,0 0,16 

58,69 - 62,94 58,684 0,57 0,21 0,17 4,967594 4,0 0,19 

62,95 - 67,19 62,940 1,18 0,38 0,08 2,478315 2,0 0,09 

      67,196 1,79 0,46     30,0   

              χ
2
   4,17 

 

Untuk a = 5%, dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh χ
2

tabel = 7,81 

 

Karena χ
2

hitung < χ
2

tabel maka data tersebut terdistribusi normal. 
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Lampiran 35 

ANALISIS HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR 

PERTEMUAN II KELAS EKSPERIMEN 

No. 
Kode 

Siswa 

Aspek yang Diamati 
Skor 

Nilai 

(%) 
Keterangan 

IA IB II IIIA IIIB IV 

1 E-01 3 3 4 4 4 4 22 91,67 sangat baik 

2 E-02 4 3 4 3 3 4 21 87,50 sangat baik 

3 E-03 3 2 3 2 3 4 17 70,83 baik 

4 E-04 3 3 4 3 3 4 20 83,33 sangat baik 

5 E-05 3 3 3 3 3 3 18 75,00 baik 

6 E-06 3 2 4 3 3 3 18 75,00 baik 

7 E-07 2 2 3 3 3 3 16 66,67 baik 

8 E-08 3 3 4 3 3 3 19 79,17 baik 

9 E-09 3 4 4 4 4 4 23 95,83 sangat baik 

10 E-10 3 3 4 3 3 4 20 83,33 sangat baik 

11 E-11 4 3 4 3 3 4 21 87,50 sangat baik 

12 E-12 4 3 4 3 3 4 21 87,50 sangat baik 

13 E-13 3 3 3 3 3 4 19 79,17 baik 

14 E-14 3 3 3 2 3 4 18 75,00 baik 

15 E-15 3 2 3 3 3 4 18 75,00 baik 

16 E-16 3 3 4 3 3 4 20 83,33 sangat baik 

17 E-17 3 2 3 3 3 2 16 66,67 baik 

18 E-18 4 2 3 3 2 4 18 75,00 baik 

19 E-19 3 2 3 3 3 4 18 75,00 baik 

20 E-20 3 2 3 2 3 3 16 66,67 baik 

21 E-21 3 2 3 3 3 2 16 66,67 baik 

22 E-22 3 2 3 2 3 3 16 66,67 baik 

23 E-23 3 3 3 3 3 4 19 79,17 baik 

24 E-24 2 2 4 3 3 2 16 66,67 baik 

25 E-25 3 3 4 3 3 4 20 83,33 sangat baik 

26 E-26 3 3 4 3 3 4 20 83,33 sangat baik 

27 E-27 3 3 4 3 3 4 20 83,33 sangat baik 

28 E-28 3 3 3 3 3 4 19 79,17 baik 

29 E-29 3 3 4 4 3 3 20 83,33 sangat baik 

30 E-30 3 3 3 2 3 4 18 75,00 baik 

Jumlah 92 80 105 88 91 107 563 2345,83   

Rata-rata 3,1 2,7 3,5 2,9 3 3,6 18,7667 78,19   

Persentase (%) 77 67 88 73 76 89 78,1944 78,19   

 

IA = Kegiatan-kegiatan lisan (bertanya) 

IB = Kegiatan-kegiatan lisan (mengemukakan pendapat) 

II = Kegiatan-kegiatan metrik (melakukan percobaan) 

III A = Kegiatan-kegiatan mental (memecahkan masalah) 

III B = Kegiatan-kegiatan mental (membuat keputusan) 

IV = Kegiatan-kegiatan emosional (menaruh minat) 
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Lampiran 36 

ANALISIS HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR 

PERTEMUAN II KELAS KONTROL 

No. 
Kode 

Siswa 

Aspek yang Diamati 
Skor 

Nilai 

(%) 
Keterangan 

IA IB II IIIA IIIB IV 

1 K-01 3 3 3 3 4 4 20 83,33 sangat baik 

2 K-02 3 3 3 3 3 4 19 79,17 baik 

3 K-03 4 2 3 2 2 3 16 66,67 baik 

4 K-04 3 2 3 2 2 4 16 66,67 baik 

5 K-05 3 2 3 2 2 3 15 62,50 cukup 

6 K-06 2 2 4 2 2 4 16 66,67 baik 

7 K-07 2 2 2 2 2 3 13 54,17 cukup 

8 K-08 3 2 3 2 2 4 16 66,67 baik 

9 K-09 3 2 4 2 3 2 16 66,67 baik 

10 K-10 2 2 3 2 2 3 14 58,33 cukup 

11 K-11 3 3 3 3 3 4 19 79,17 baik 

12 K-12 2 2 3 2 4 3 16 66,67 baik 

13 K-13 2 2 2 2 2 2 12 50,00 cukup 

14 K-14 3 2 3 3 2 4 17 70,83 baik 

15 K-15 3 2 2 3 2 4 16 66,67 baik 

16 K-16 3 2 3 2 2 2 14 58,33 cukup 

17 K-17 2 2 3 2 2 3 14 58,33 cukup 

18 K-18 2 2 2 3 2 2 13 54,17 cukup 

19 K-19 2 2 2 2 2 3 13 54,17 cukup 

20 K-20 2 2 2 2 2 2 12 50,00 cukup 

21 K-21 4 2 4 2 2 4 18 75,00 baik 

22 K-22 2 2 3 2 2 2 13 54,17 cukup 

23 K-23 4 3 3 3 4 4 21 87,50 sangat baik 

24 K-24 3 2 3 3 3 4 18 75,00 baik 

25 K-25 2 2 3 2 2 3 14 58,33 cukup 

26 K-26 2 2 2 3 2 2 13 54,17 cukup 

27 K-27 2 2 4 2 3 3 16 66,67 baik 

28 K-28 3 2 3 2 2 4 16 66,67 baik 

29 K-29 3 2 4 3 3 4 19 79,17 baik 

30 K-30 2 2 3 2 2 3 14 58,33 cukup 

Jumlah 79 64 88 70 72 96 469 1954,17   

Rata-rata 2,6 2,1 2,9 2,3 2,4 3,2 15,63 65,14   

Persentase (%) 66 53 73 58 60 80 65,14 65,14   

 

IA = Kegiatan-kegiatan lisan (bertanya) 

IB = Kegiatan-kegiatan lisan (mengemukakan pendapat) 

II = Kegiatan-kegiatan metrik (melakukan percobaan) 

III A = Kegiatan-kegiatan mental (memecahkan masalah) 

III B = Kegiatan-kegiatan mental (membuat keputusan) 

IV = Kegiatan-kegiatan emosional (menaruh minat) 
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Lampiran 37 

UJI NORMALITAS HASIL AKTIVITAS BELAJAR 

PERTEMUAN II KELAS EKSPERIMEN 

 

Hipotesis: 

Ho : data terdistribusi normal 

Ha : data tidak terdistribusi normal 

 

Uji Hipotesis: 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus: 

 
Kriteria: 

Ho terima jika χ
2

hitung < χ
2

tabel 

 

Pengujian hipotesis: 

Nilai maksimal = 95,833 Panjang kelas =   4,96 

Nilai minimal = 66,667 Rata-rata (x) = 78,19 

Rentang = 29,167 s =   8,02 

Banyak kelas =   6 n = 30 

Kelas interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas kelas 

untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² / 

Ei 

66,67 - 71,62 66,662 -1,44 0,42 0,13 3,9355891 7,00 2,39 

71,63 - 76,59 71,627 -0,82 0,29 0,21 6,4330957 7,00 0,05 

76,60 - 81,55 76,592 -0,20 0,08 0,24 7,2526295 4,00 1,46 

81,56 - 86,52 81,557 0,42 0,16 0,19 5,6397561 7,00 0,33 

86,53 - 91,48 86,522 1,04 0,35 0,10 3,0245731 3,00 0,00 

91,49 - 96,45 91,486 1,66 0,45 0,04 1,1699047 2,00 0,59 

      96,946 2,34 0,49     30,0   

              
χ2

   4,81 

 

Untuk a = 5%, dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh χ
2

tabel = 7,81 

 

Karena χ
2

hitung < χ
2

tabel maka data tersebut terdistribusi normal. 
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UJI NORMALITAS HASIL AKTIVITAS BELAJAR 

PERTEMUAN II KELAS KONTROL 

 

Hipotesis: 

Ho : data terdistribusi normal 

Ha : data tidak terdistribusi normal 

 

Uji Hipotesis: 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus: 

 
Kriteria: 

Ho terima jika χ
2

hitung < χ
2

tabel 

 

Pengujian hipotesis: 

Nilai maksimal = 87,5 Panjang kelas =   6,38 

Nilai minimal = 50 Rata-rata (x) = 65,14 

Rentang = 37,5 s = 10,12 

Banyak kelas =   6 n = 30 

Kelas interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas kelas 

untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² / 

Ei 

50,00 - 56,37 49,995 -1,50 0,43 0,13 3,7817254 7,0 2,74 

56,38 - 62,76 56,379 -0,87 0,31 0,21 6,4158132 6,0 0,03 

62,77 - 69,14 62,762 -0,23 0,09 0,25 7,4050255 9,0 0,34 

69,15 - 75,52 69,146 0,40 0,15 0,19 5,8149605 3,0 1,36 

75,53 - 81,91 75,529 1,03 0,35 0,10 3,1064056 3,0 0,00 

81,92 - 88,29 81,913 1,66 0,45 0,04 1,1285584 2,0 0,67 

      88,296 2,29 0,49     30,0   

              
χ2

   5,15 

 

Untuk a = 5%, dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh χ
2

tabel = 7,81 

 

Karena χ
2

hitung < χ
2

tabel maka data tersebut terdistribusi normal. 
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Lampiran 38 

 

UJI KESAMAAN DUA VARIANS HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 

Hipotesis 
Ho : s1

2
 = s2

2
 

Ha : s1
2
 ≠ s2

2
 

 

Uji Hipotesis 
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

 
Ho diterima apabila   ≤  1/2a(nb-1):(nk-1) 

 
F1/2a(nb-1):(nk-1) 

 

Dari data diperoleh: 

Sumber Variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Jumlah 2345,83 1954,17 

n 30,00 30,00 

 ̅ 78,19 65,14 

Varians (s
2
) 64,28 102,35 

Standart deviasi (s) 8,02 10,12 

 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

  
      

     
      

 

Pada a = 5% dengan: 

dk pembilang = nb – 1 = 30 – 1 = 29 

dk penyebut = nk – 1 = 30 – 1 = 29 

F(0,025)(29:29) = 1,86 

 

 
Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua 

kelompok mempunyai varians yang tidak berbeda. 
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Lampiran 39 

 

UJI t PIHAK KANAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

Hipotesis 

Ho : μ1 ≤ μ2 

Ha : μ1 > μ2 

 

Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

 

Di mana 

 

 

Ho ditolak apabila t > t(1-a)(n1+n2-2) 

 

 

Dari data diperoleh: 

Sumber Variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Jumlah 2345,83 2273,00 

n 30,00 30,00 

 ̅ 78,19 65,14 

Varians (s
2
) 64,28 102,35 

Standart deviasi (s) 8,02 10,12 

 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

  √
(    )      (    )      
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    √
 
   

 
  

      

Pada a = 5% dengan dk = 30 + 30 – 2 = 58 diperoleh t(0,95)(58) = 2,00 

 

Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen 

lebih tinggi daripada kelas kontrol. 
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Lampiran 40 

 

UJI GAIN TERNORMALISASI 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

Rata-rata 
Kelas 

Eksperimen 
Kelas Kontrol 

 63,19 54,72 

 78,19 65,14 

 

Kriteria uji <g> : (<g>) ≥ 0,70 (tinggi) 

: 0,3 ≤ (<g>) < 0,70 (sedang) 

: (<g>) < 0,3 (rendah) 

 

Kelompok Eksperimen 

 

〈 〉  
〈     〉  〈    〉

     〈    〉
 

〈 〉  
           

         
 

〈 〉       (      ) 

 

Kelompok Kontrol 

 

〈 〉  
〈     〉  〈    〉

     〈    〉
 

〈 〉  
           

         
 

〈 〉       (      ) 
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Lampiran 41 

Foto-foto Penelitian 

  
Siswa kelas kontrol melakukan praktikum 

cermin cekung 

Siswa kelas kontrol melakukan praktikum 

cermin cembung 

  
Siswa kelas kontrol melakukan diskusi kelas 

hasil praktikum 

Siswa kelas kontrol mendengarkan penjelasan 

guru 
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Siswa kelas eksperimen melakukan diskusi tiga 

pembentukan bayangan pada cermin cekung dan 

cembung 

Siswa kelas eksperimen melakukan praktikum 

cermin cekung 

  
Siswa kelas eksperimen melakukan praktikum 

cermin cembung 

Siswa kelas eksperimen melakukan diskusi hasil 

praktikum 

  
Siswa kelas eksperimen mempresentasikan hasil 

praktikum 

Salah satu siswa bertanya kepada kelompok 

yang presentasi 
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Lampiran 42 

Surat-surat Penelitian 
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