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SILABUS PEMBELAJARAN 

MATERI POKOK CAHAYA DAN ALAT OPTIK 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 21 Poleang Tenggara 

Mata Pelajaran  :  IPA  

Kelas/Semester  :  VIII 

Kompetensi Inti : 

KI-1 :Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI-2 :Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauanpergaulan dan keberadaannya 

KI-3  : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)berdasarkan rasa ingin tahunyatentang ilmu 

pengetahuan, teknologi,seni, budaya terkait fenomena dankejadian tampak mata. 

KI-4  :  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari 

di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian Hasil Belajar 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Pengetahuan Keterampilan 

3.12  Menganalisis 

sifat-sifat 
 Pertemuan I 

Sifat-sifat cahaya 

 Pertemuan I 

Guru mengarahkan 

Essay Test Lembar 

Observasi 

10 x40 

menit (4 x 

Buku IPA edisi 

revisi tahun 2017 

Lampiran1 



63 
 

 
 

cahaya, 

pembentukan 

bayangan 

pada bidang 

datar dan 

lengkung 

serta 

penerapannya 

untuk 

menjelaskan 

proses 

penglihatan 

manusia, mata 

serangga, dan 

prinsip kerja 

alat optik 

 

 Pertemuan II 

Pembentukan 

bayangan pada 

cermin 

 Pertemuan III 

Lensa 

 Pertemuan IV 

Indra penglihatan 

dan alat optik 

 

 

peserta didik 

melaksanakan percobaan 

mengenai sifat cahaya 

dapat cahaya dapat 

dipantulkan dan sifat 

cahaya dapat dibiaskan 

dengan tepat 

 

 Pertemuan II 

Guru mengarahkan 

peserta didik 

melaksanakan percobaan 

pembentukan bayangan 

pada cermin datar dan 

cermin cekung dengan 

tepat 

Peserta didik berdiskusi 

tentang hubungan dua 

buah cermin datar 

bersudut dengan jumlah 

bayangan yang terbentuk 

serta bagaimna sifat-sifat 

bayangan yang dibentuk 

pada cermin cekung. 

Guru bersama peserta 

didik Menyimpulkan 

pembentukan bayangan 

pada cermin 

pertemua

n) 

yang diterbitkan 

oleh Kementerian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan; 

Buku-buku lain 

yang relevan 

dengan materi 

pembelajaran. 

4.12  4.12 

 Menyajikan 

hasil 

percobaan 

tentang 

pembentukan 

bayangan 

pada cermin 

dan lensa 
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 Pertemuan III 

Guru mengarahkan 

peserta didik 

melaksanakan percobaan 

tentang pembentukan 

bayangan pada lensa 

cembung. 

Peserta didik berdiskusi 

mengenai sifat bayangan 

yang dibentuk oleh lensa 

cembung 

Guru bersama peserta 

didik menyimpulkan 

hubungan antara jarak 

benda, jarak bayangan 

dan jarak lensa. 

 

 Pertemuan IV 

Guru mengarahkan 

peserta didik 

melaksanakan percobaan 

tentang pembentukan 

bayangan pada mata  

 

Peserta didik 

menganalogikan 

pembentukan bayangan 
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pada dengan 

mennggunakan alat-alat 

yang digunakan dalam 

proses praktikum  

 

Peserta didik berdiskusi 

mengenai prinsip kerja 

alat optik (mikroskop) 

 

                  

 

             Lemo,           2021 

Guru Mata Pelajaran IPA                  Peneliti 

  

BAHARUDDIN, S.Pd      AFRIANI 

NIP.198305102014021001                 17010109014 

 

Mengetahu 

 Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Poleang Tenggara  

       

       

Fitriani S.Pd 

                                                                        NIP. 198009052010012020 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 01) 

SIKLUS I 

 

Nama Sekolah   : SMP Negeri 21 Poleang Tenggara 

Mata Pelajaran   : IPA 

Kelas/Semester   : VIII 

Materi Pokok   : Cahaya dan Alat Optik 

Alokasi Waktu   : 3 x 40 menit (1 x Pertemuan) 

 

B. Kompotensi Inti 
KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2  : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, dan percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya. 

KI-3  : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural)berdasarkan rasa ingin tahunyatentang ilmu pengetahuan, 

teknologi,seni, budaya terkait fenomena dankejadian tampak mata. 

KI-4  : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

C. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

1.1  Menyadari Kebesaran    Tuhan yang 

menciptakan dan mengatur alam jagad 

raya melalui pengamatan fenomena alam 

fisis dan pengukurannya 

 

2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki 

rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, 

cermat, tekun, hati-hati, bertanggung 

jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, dan 

peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-

hari sebagai wujud implementasi sikap 

dalam melakukan percobaan melaporkan 

dan berdiskusi. 

 

3.12 Menganalisis sifat-sifat cahaya, 

pembentukan bayangan pada bidang datar 

dan lengkung, serta penerapannya untuk 

menjelaskan proses penglihatan manusia, 

mata serangga, dan prinsip kerja alat optik 

3.12.1 Mengingat kembali 

pengertian cahaya 

dengan benar 

3.12.2 Mengidentifikasi sifat-

sifat cahaya dengan 

benar  

3.12.3  Mengimplementasikan 

Lampiran 2.1 
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D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca buku atau bahan ajar dan penjelasan guru, peserta didik 

dapat mengingat kembali pengertian cahaya dengan benar. 

2. Dengan melakukan pengamatan dan penjelasan guru, peserta didik dapat 

mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dengan benar. 

3.  Dengan melakukan percobaan, diskusi kelompok dan penjelasan guru peserta 

didik dapat menjelaskan sifat cahaya dapat merambat lurus dengan benar. 

4. Dengan melakukan percobaan, diskusi kelompok dan penjelasan guru peserta 

didik dapat menjelaskan sifat cahaya dapat dipantulkan dengan benar. 

5. Dengan melakukan pengamatan, membaca buku atau bahan ajar dan penjelasan 

guru, peserta didik dapat mengkalsifikasikan jenis pemantulan dengan benar. 

6. Dengan melakukan pengamatan, membaca buku atau bahan ajar dan penjelasan 

guru, peserta didik dapat mengimplementasikan hukum Snellius tentang 

pemantulan untuk menentukan besar sudut pantul dari suatu sinar datang 

dengan benar. 

7. Dengan melakukan percobaan, diskusi kelompok dan penjelasan guru peserta 

didik dapat menjelaskan sifat cahaya dapat terbiaskan dengan benar. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Sifat-sifat Cahaya 

a. Cahaya merambat lurus 

Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. 

Peristiwa ini dapat dibuktikan dengan nyala lampu senter yang merambat 

lurus. Cahaya yang merambat lurus juga dapat kita lihat dari berkas cahaya 

matahari yang menerobos masuk melalui celah genting maupun ventilasi 

akan tampak berupa garis-garis lurus. Kedua hal tersebut membuktikan 

bahwa cahaya merambat lurus. 

b. Cahaya dapat dipantulkan 

Pemantulan (refleksi) adalah proses terpancarnya kembali cahaya 

dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya dapat 

hukum Snellius tentang 

pemantulan untuk 

menentukan besar sudut 

pantul dari suatu sinar 

datang dengan benar. 

4.12 Menyajikan hasil percobaan tentang 

pembentukan bayangan pada cermin 

dan lensa 

 

4.12.1 Menyusun alat-alat untuk 

mengidentifikasi sifat-

sifat cahaya dengan baik 

4.12.2 Mempresentasikan hasil 

percobaan mengenai 

sifat cahaya dapat 

dipantulkan dan cahaya 

dapat dibiaskan dengan 

baik. 
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dibedakan menjadi dua yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur 

(difus).  

c. Cahaya dapat dibiaskan 

Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati 

dua medium yang berbeda kerapatannya 

F. Metode Pembelajaran  

 Model  : Discovery Learning 

 Metode   : Tanya jawab, diskusi kelompok dan eksperimen 

 Pendekatan  : Saintifik 

G. Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Alat/Bahan  : - Busur Derajat  

- Senter  

- Cermin Datar 

- Karton 

- Mangkok 

- Air 

- Koin 

- Laser 

2. Sumber Belajar 

a. Buku IPA edisi revisi tahun 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

b. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

c. Buku-buku lain yang relevan dengan materi pembelajaran. 

d. Guru dan lingkungan sekitar 

H. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Kesatu 

Tahap 

Kegiatan 

Pembelajaran 

dan Alokasi 

Waktu 

Fase-Fase Model 

Pembelajaran 
Deskripsi Aktivitas Pembelajaran 

1. Kegiatan 

Pendahuluan 

(7 menit) 

 a. Guru masuk kelas dengan 

mengucapkan salam sekaligus sebagai 

pembuka pelajaran, kemudian berdoa 

bersama. 

b. Guru mengecek kondisi ruangan dan 

kehadiran peserta didik. 

c. Guru memberikan apersepsi kepada 

peserta didik dengan bertanya 

“Sebelum kalian ke sekolah apa yang 

kalian lakukan jika ingin memastikan 

kalian sudah rapi atau belum ? Guru 

kembali bertanya, “Apa yang kalian 

lihat pada cermin ? ”Nah jika pada 

keaadan gelap apakah kalian bisa 
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melihat bayangan kalian ? 

penyebabnya apa?  . 

d. Guru menanyakan, dari gambaran 

pertanyaan tadi, kira-kira topik apa 

yang akan dipelajari pada 

pembelajaran hari ini ?  

e. Guru menuliskan topik di papan tulis 

dan menjelaskan tujuan pembejalaran 

yang akan dicapai pada pertemuan 

hari ini. 

f. Guru mengarahkan peserta didik 

untuk duduk pada kelompoknya 

masing-masing yang terdiri dari 5-6 

orang (kelompok telah dibagi di 

pertemuan sebelumya). 

2. Kegiatan 

Inti (103 

menit) 

Stimulation Mengamati 

a. Guru  membagikan LKPD 01 dan 

LKPD 02 kemudian menjelaskan 

aturan LKPD tersebut. 

b. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

mengamati tiga demonstrasi yaitu  

1. Cahaya lilin yang melewati lubang 

karton.  

 
2. Guru menampilkan cermin yang 

disinari cahaya. 

 
3. Guru menampilkan demonstrasi 

dengan memasukkan koin dalam 

mangkok sebelum terisi air dan 

setelah terisi air.  
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c. Selama mengamati peristiwa-peristiwa 

tersebut, guru mengarahkan peserta 

didik untuk mencatat hasil 

pengamatannya pada LKPD yang telah 

dibagikan. 

 Problem 

Statemen 

Menanya 

a. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

bertanya berdasarkan pengamatan dan 

hasil demonstrasi yang telah diamati. 

b. Pertanyaan yang diharapkan,  

1. (Peristiwa1) Mengapa cahaya lilin 

dapat terlihat oleh mata ketika 

lubang karton sejajar (lurus) namun 

tidak dapat terlihat ketika karton 

kedua digeser? 

2. (Peristiwa2) Mengapa cahaya 

terpantul sempurna pada cermin ? 

3. (Peristiwa 3) Mengapa koin tidak 

terlihat saat mangkok belum terisi 

air dan saat setelah terisi air, koin 

dalam mangkok dapat terlihat ? 

c. Guru lalu meminta peserta didik lainnya 

untuk berdiskusi  menjawab pertanyaan 

tersebut.  

d. Guru menulis setiap jawaban dari 

peserta didik di papan tulis lalu 

mengarahkan peserta didik untuk 

memilih salah satu jawaban yang akan 

dijadikan hipotesis dan dicatat pada 

LKPD.  

 DataCollection Mengumpulkan 

Informasi/Eksperimen 

a. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

mempersiapkan alat dan bahan yang 

dibutuhkan saat  melakukan percobaan 

dan mencatatnya pada LKPD (alat dan 

bahan disediakan oleh guru) untuk 

membuktikan hipotesis yang telah 
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mereka pilih. 

b. Guru  mengarahkan peserta didik 

untuk melakukan eksperimen  “Sifat-

Sifat Cahaya” sesuai dengan langkah-

langkah secara berkelompok.  

c. Guru mengawasi, mengarahkan dan 

memotivasi peserta didik untuk 

mengumpulkan data-data yang tepat 

dalam percobaan yang mereka 

lakukan. Jika ada peserta didik yang 

kesulitan guru membimbing untuk 

memecahkan kesulitan peserta didik 

tersebut.  

 DataProcessing Mengasosiasikan/Mengolah 

Informasi 

a. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

menganalisis data hasil eksperimen 

yang telah peserta didik lakukan. 

b. Guru senantiasa mengawasi dan 

membimbing peserta didik dalam 

menganalisis data hasil percobaan 

peserta didik. 

 Verification a. Peserta didik memeriksa hasil 

eksperimen yang telah mereka lakukan 

dengan hipotesis yang mereka buat 

atas arahan dari guru. 

b. Selama peserta didik memeriksa hasil 

percobaan yang telah mereka lakukan, 

guru selalu mengawasi serta 

memberikan arahan dan bimbingan 

agar peserta didik dapat mengaitkan 

temuan alternatif dalam percobaan dan 

hasil pengolahan data yang telah 

mereka lakukan. 

 Generalization Mengkomunikasikan 

a. Guru mengarahkan dan membimbing 

peserta didik untuk menarik 

kesimpulan berdasarkan percobaan 

yang telah mereka lakukan dikaitkan 

dengan hipotesis dan hasil verification 

yang telah mereka lakukan. 

b. Guru meminta perwakilan dari setiap 

kelompok untuk menjelaskan 

kesimpulan dari percobaan yang telah 

mereka lakukan dengan kalimat yang 

singkat, padat, dan jelas. 
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I. Penilaian 

1. Jenis Penilaian 

 Aspek pengetahuan meggunakan essay test 

 Aspek keterampilan menggunakan lembar kerja peserta didik 

2. Bentuk Instrumen 

 Aspek pengetahuan (Terlampir) 

3. Pedoman Penskoran 

 Aspek pengetahuan (Terlampir) 

Lemo,       2021 

Guru Mata Pelajaran IPA      Peneliti 

 

 

BAHARUDDIN, S.Pd    AFRIANI 

NIP.198305102014021001                            NIM.17010109014 

 

 

                                              Mengetahui  

Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Poleang Tenggara 

 

 

 

 

FITRIANI, S.Pd 

     NIP. 198009052010012020 

 

c. Guru bersama peserta didik dari 

seluruh kelompok menyimpulkan hasil 

percobaan yang telah dilakukan oleh 

peserta didik. 

3.Kegiatan  

Penutup 

(10 menit)  

 a. Guru memberikan penghargaan 

kepada setiap anggota kelompok yeng 

memiliki kinerja dan kerja sama yang 

baik berupa stiker bintang. 

b. Guru dan peserta didik melakukan 

refleksi terhadap seluruh hasil belajar 

dan proses pembelajaran yang telah 

dilalui lalu menyimpulkannya. 

c. Guru memberikan tugas untuk 

dikerjakan di rumah. 

d. Guru mengonfirmasi pelajaran yang 

akan datang. 

e. Guru meminta ketua kelas memimpin 

do’a untuk mengakhiri pelajaran. 

f. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 02) 

SIKLUS I 

 

Nama Sekolah   : SMP Negeri 21 Poleang Tenggara 

Mata Pelajaran   : IPA  

Kelas/Semester   : VIII 

Materi Pokok   : Cahaya dan Alat Optik 

Alokasi Waktu   : 2 x 40 menit ( 1 x Pertemuan ) 

 

A. Kompotensi Inti 
KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI-2  : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, dan percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya. 

KI-3  : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural)berdasarkan rasa ingin tahunyatentang ilmu pengetahuan, 

teknologi,seni, budaya terkait fenomena dankejadian tampak mata. 

KI-4  : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1  Menyadari Kebesaran    Tuhan 

yang menciptakan dan mengatur 

alam jagad raya melalui 

pengamatan fenomena alam fisis 

dan pengukurannya 

 

2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah 

(memiliki rasa ingin tahu, objektif, 

jujur, teliti, cermat, tekun, hati-

hati, bertanggung jawab, terbuka, 

kritis, kreatif, inovatif, dan peduli 

lingkungan) dalam aktivitas sehari-

hari sebagai wujud implementasi 

sikap dalam melakukan percobaan 

melaporkan dan berdiskusi. 

 

3.12 Menganalisis sifat-sifat cahaya, 

pembentukan bayangan pada 

bidang datar dan lengkung, serta 

penerapannya untuk menjelaskan 

proses penglihatan manusia, mata 

serangga, dan prinsip kerja alat 

optic 

3.12.4 Menafsirkan pengertian 

cermin dengan benar 

3.12.5 Membedakan jenis-jenis 

cermin dengan benar 

3.12.6 Menentukan banyaknya 

bayangan yang dibentuk oleh 

dua cermin datar bersudut 

Lampiran 2.2 
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dengan benar 

3.12.7 Mengatribusikan 

pembentukan bayangan pada 

cermin lengkung dengan benar 

3.12.8 Menentukan keterkaitan 

antara titik fokus, jarak benda, 

dan jarak bayangan pada cermin 

cekung dan cermin cembung 

dengan benar 

4.12 Menyajikan hasil percobaan 

tentang pembentukan bayangan pada 

cermin dan lensa 

4.12.3 Menyusun alat-alat KIT 

Optika untuk pembentukan 

bayangan pada cermin dengan 

baik 

4.12.4 Mempresentasikan hasil 

percobaan  dalam pembentukan 

bayangan pada cermin dengan 

baik 

C. Tujuan Pembelajaran  

1. Dengan membaca buku atau bahan ajar dan penjelasan guru, peserta didik 

dapat menafsirkan pengertian cermin dengan benar. 

2. Dengan pengamatan, membaca buku atau bahan ajar dan penjelasan guru, 

peserta didik dapat membedakan jenis-jenis cermin dengan benar. 

3. Dengan percobaan, membaca buku atau bahan ajar dan penjelasan guru,  

peserta didik dapat menentukan banyaknya bayangan yang dibentuk oleh dua 

cermin datar bersudut dengan benar 

4. Dengan membaca buku atau bahan ajar dan penjelasan guru, peserta didik 

dapat menerjemahkan sinar-sinar istimewa cermin lengkung dengan benar. 

5.  Dengan percobaan, membaca buku atau bahan ajar dan penjelasan guru,  

peserta didik dapat mengatribusikan pembentukan bayangan pada cermin 

lengkung dengan benar 

6.  Dengan percobaan, membaca buku atau bahan ajar dan penjelsan guru, peserta 

didik dapat menentukan keterkaitan antara titik fokus, jarak benda, dan jarak 

bayangan pada cermin cekung dengan benar. 

D. Materi Pembelajaran 

2. Pembentukan bayangan pada cermin 

a) Pembentukan bayangan pada cermin datar 

Cermin datar adalah kaca yang salah satu permukaannya dilapisi 

amalgam perak. Cermin datar dapat memantulkan seluruh berkas cahaya 

yang jatuh kepadanya. 

Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar yaitu : 

1. Bayangannya bersifat maya. 

2.  Sama besar dengan bendanya.   

3. Tegak 

4. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin (jarak 

bayangan = jarak benda) 

b) Pembentukan bayangan pada cermin lengkung 
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Cermin lengkung adalah cermin yang permukaannya melengkung 

yang disebut juga lengkung sferis.Cermin cekung dan cembung dianggap 

sebagai irisan permukaan yang berbentuk bola.Cermin cekung merupakan 

irisan permukaan bola yang bagian mengkilapnya terdapat di dalam 

sedangkan irisan permukaan bola yang bagian mengkilapnya terdapat di luar 

adalah cermin cembung. 

E. Metode Pembelajaran  

 Model  : Discovery learning 

 Metode   : Tanya Jawab, Diskusi kelompok dan eksperimen 

 Pendekatan : Saintifik 

F. Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Alat        : Kaca Spion, Cermin hias dan KIT Optika  

2. Sumber Belajar 

a. Buku IPA edisi revisi tahun 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

b. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

c. Buku-buku lain yang relevan dengan materi pembelajaran. 

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Kedua 

Tahap Kegiatan 

Pembelajaran 

dan Alokasi 

Waktu 

Fase-Fase 

Model 

Pembelajaran 

Deskripsi Aktivitas Pembelajaran 

1. Kegiatan 

Pendahulua

n (7 menit) 

 a. Guru masuk kelas dengan memberi 

salam sekaligus sebagai pembuka 

pelajaran, kemudian berdo’a bersama 

yang dipimpin oleh ketua kelas. 

b. Guru mengecek kondisi ruangan dan 

kehadiran peserta didik. 

c. Guru melakukan apersepsi dengan cara 

memberikan pertanyaan kepada siswa 

“Pernahkah kalian bercermin ? cermin 

apa yang kalian gunakan ? dan 

bagaimana bentuk bayangan kalian ?”.  

d. Guru menanyakan, dari gambaran 

pertanyaan tadi, kira-kira topik apa 

yang akan dipelajari pada 

pembelajaran hari ini ? jawaban yang 

diharapkan “ Pembentukan Bayangan 

pada Cermin” 

e. Guru menuliskan topik di papan tulis 

dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai hari ini. 

f. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

duduk pada kelompoknya masing-

masing yang terdiri dari 5-6 orang. 



77 

 

 
 

2. Kegiatan 

Inti (63 

menit) 

Stimulation Mengamati 

a. Guru  membagikan LKPD 03 kemudian 

menjelaskan aturan LKPD tersebut. 

b. Guru membangun pengetahuan awal 

dengan memberikan fenomena “Guru 

mengeluarkan kaca spion motor dan 

cermin hias kemudian guru menyuruh 

siswa untuk bercermin dan mengamati 

bayangannya dari kedua cermin 

tersebut”. 

 
c. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

mencatat hasil pengamatannya pada 

LKPD yang telah dibagikan. 

 Problem 

Statemen 

Menanya 

a. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

bertanya berdasarkan fenomena yang 

diamati. Pertanyaan yang diharapkan, 

“Mengapa bayangan yang terbentuk 

pada cermin hias dan kaca spion motor 

berbeda ?” 

b. Guru lalu meminta peserta didik lainnya 

untuk berdiskusi  menjawab pertanyaan 

tersebut.  

c. Guru menulis setiap jawaban dari peserta 

didik di papan tulis lalu mengarahkan 

peserta didik untuk memilih salah satu 

jawaban yang akan dijadikan hipotesis 

dan dicatat pada LKPD. 

 DataCollection Mengumpulkan 

Informasi/Eksperimen 

a. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

mempersiapkan alat dan bahan yang 

dibutuhkan saat  melakukan percobaan 

dan mencatatnya pada LKPD (alat dan 

bahan disediakan oleh guru) untuk 

mengaitkan hubungannya dan 

membuktikan hipotesis yang telah 

mereka pilih. 

b. Guru mengarahkan peserta didik untuk  

melakukan eksperimen  “Pembentukan 
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bayangan pada cermin” secara 

berkelompok.  

c. Guru mengawasi, mengarahkan dan 

memotivasi peserta didik untuk 

mengumpulkan data-data yang tepat 

dalam percobaan yang mereka 

lakukan. Jika ada peserta didik yang 

kesulitan guru membimbing untuk 

memecahkan kesulitan peserta didik 

tersebut. 

 DataProcessin

g 
Mengasosiasikan/Mengolah Informasi 

a. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

menganalisis data hasil percobaan yang 

telah peserta didik lakukan. 

b. Guru senantiasa mengawasi dan 

membing peserta didik dalam 

menganalisis data hasil percobaan 

peserta didik. 

 Verification a. Peserta didik memeriksa hasil percobaan 

yang telah mereka lakukan dengan 

hipotesis yang mereka buat atas arahan 

dari guru. 

b. Selama peserta didik memeriksa hasil 

percobaan yang telah mereka lakukan, 

guru selalu mengawasi serta memberikan 

arahan dan bimbingan agar peserta didik 

dapat mengaitkan temuan alternatif 

dalam percobaan dan hasil pengolahan 

data yang telah mereka lakukan. 

 Generalization Menyimpulkan 

a. Guru mengarahkan dan membimbing 

peserta didik untuk menarik kesimpulan 

berdasarkan percobaan yang telah 

mereka lakukan dikaitkan dengan 

hipotesis dan hasil verification yang telah 

mereka lakukan. 

b. Guru meminta perwakilan dari setiap 

kelompok untuk menjelaskan kesimpulan 

dari percobaan yang telah mereka 

lakukan dengan kalimat yang singkat, 

padat, dan jelas. 

c. Guru bersama peserta didik dari seluruh 

kelompok menyimpulkan hasil 

percobaan yang telah dilakukan oleh 

peserta didik. 

3. Kegiatan  a. Guru memberikan penghargaan kepada 
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Penutup  

(10 menit) 

setiap anggota kelompok yeng memiliki 

kinerja dan kerja sama yang baik berupa 

stiker bintang. 

b. Guru dan peserta didik melakukan 

refleksi terhadap seluruh hasil belajar 

dan proses pembelajaran yang telah 

dilalui lalu menyimpulkannya. 

c. Guru memberikan tugas untuk 

dikerjakan di rumah. 

d. Guru mengonfirmasi pelajaran yang akan 

datang. 

e. Guru meminta ketua kelas memimpin 

do'a untuk mengakhiri pelajaran. 

f. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

 

H. Penilaian 
1. Jenis Penilaian 

 Aspek pengetahuan meggunakan essay test 

 Aspek keterampilan menggunakan lembar kerja peserta didik 

2. Bentuk Instrumen 

 Aspek pengetahuan (Terlampir) 

 Aspek keterampilan menggunakan (Terlampir) 

3. Pedoman Penskoran 

 Aspek pengetahuan (Terlampir) 

 Aspek keterampilan (Terlampir 

 

 

Lemo,                2021 

Guru Mata Pelajaran IPA    Peneliti 

 

 

BAHARUDDIN, S.Pd   AFRIANI 

NIP.198305102014021001          NIM.17010109014 

 

 Mengetahui 

 Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Poleang Tenggara 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 03) 

SIKLUS II 

Nama Sekolah   : SMP 21 Poleang Tenggara 

Mata Pelajaran   : IPA 

Kelas/Semester   : VIII  

Materi Pokok   : Cahaya dan Alat Optik 

Alokasi Waktu   : 3 x 40 menit (1 x Pertemuan) 

 

A. Kompotensi Inti 

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI-2  : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, dan percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya. 

KI-3  : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural)berdasarkan rasa ingin tahunyatentang ilmu pengetahuan, 

teknologi,seni, budaya terkait fenomena dankejadian tampak mata. 

KI-4  : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

1.1  Menyadari Kebesaran    Tuhan yang 

menciptakan dan mengatur alam 

jagad raya melalui pengamatan 

fenomena alam fisis dan 

pengukurannya 

 

2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah 

(memiliki rasa ingin tahu, objektif, 

jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, 

bertanggung jawab, terbuka, kritis, 

kreatif, inovatif, dan peduli 

lingkungan) dalam aktivitas sehari-

hari sebagai wujud implementasi 

sikap dalam melakukan percobaan 

melaporkan dan berdiskusi. 

 

3.12 Menganalisis sifat-sifat cahaya, 

pembentukan bayangan pada bidang 

datar dan lengkung, serta 

penerapannya untuk menjelaskan 

proses penglihatan manusia, mata 

serangga, dan prinsip kerja alat optic 

3.12.9 Menafsirkan pengertian 

lensa dengan benar 

3.12.10 Mengenali jenis-

jenis lensa dengan benar 

3.12.11  Mengimplementasikan 

sifat-sifat pembiasan serta 

pembentukan bayangan 

Lampiran 2.3 
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C. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca buku atau bahan ajar dan penjelasan guru, peserta didik 

dapat menafsirkan pengertian lensa dengan benar. 

2.  Dengan melakukan pengamatan, membaca buku atau bahan ajar dan 

penjelasan guru, peserta didik dapat mengenali jenis-jenis lensa dengan benar. 

3.  Dengan melakukan percobaan, membaca buku atau bahan ajar dan penjelasan 

guru peserta didik dapat menafsirkan sifat pembiasan cahaya pada lensa 

cekung dan lensa cembung dengan benar. 

4.  Dengan melakukan percobaan, membaca buku atau bahan ajar dan penjelasan 

guru, peserta didik dapat menafsirkan pembentukan bayangan pada lensa 

cembung dengan benar. 

5.  Dengan melakukan percobaan, membaca buku atau bahan ajar dan penjelasan 

guru, peserta didik dapat menentukan keterkaitan antara titik fokus, jarak 

benda, dan jarak bayangan pada lensa cembung dengan benar. 

6.  Dengan melakukan percobaan, membaca buku atau bahan ajar dan penjelasan 

guru peserta didik dapat mengukur jarak fokus pada lensa cembung denga 

benar. 

7.  Dengan melakukan percobaan, membaca buku atau bahan ajar dan penjelasan 

guru, peserta didik dapat mengukur kekuatan lensa cembung dengan benar. 

D. Materi Pembelajaran 

8. Lensa 

a. Pembentukan bayangan pada lensa 

Lensa cembung merupakan lensa yang bagian tengahnya memiliki 

ketebalan lebih daripada bagian tepi. Lensa cembung biasanya memiliki 

bentuk lingkaran dan terbuat dari kaca atau plastik sehingga lensa memiliki 

indeks bias lebih besar ketimbang indeks bias udara. Lensa cembung 

bersifat mengumpulkan sinar (konvergen). 

Lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis dari 

bagian tepinya. Lensa cekung berfungsi untuk menyebarkan berkas sinar. 

Lensa ini disebut lensa negatif karena memiliki jarak fokus negatif yang 

menghasilkan bayangan maya. 

pada lensa lengkung 

dengan benar 

3.12.12 Menentukan keterkaitan 

antara titik fokus, jarak 

benda, dan jarak bayangan 

pada lensa cembung 

dengan benar 

4.12 Menyajikan hasil percobaan tentang 

pembentukan bayangan pada 

cermin dan lensa 

 

4.12.5 Menyusun alat-alat KIT 

Optika untuk pembentukan 

bayangan pada lensa dengan 

baik 

4.12.6 Mempresentasikan hasil 

percobaan  dalam 

pembentukan bayangan pada 

lensa  dengan baik 
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b. Sinar-sinar Istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa 

- lensa cembung 

1. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik focus (f2) di 

belakang lensa 

2. Sinar datang melalui titik focus (f1) depan lensa akan dibiaskan sejajar 

sumbu utama 

3. Sinar datang melalui titik optik akan diteruskan. 

- lensa cekung 

1. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari 

titik focus (f1) 

2. Sinar datang menuju titik focus (f2) dibiaskan sejajar sumbu utama 

3. Sinar datang melalui titik optik akan diteruskan. 

c. Persamaan pada lensa  

Seperti pada cermin, pada lensa berlaku pula persamaan-persamaan 

yang menyatakan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak 

focus dengan rumus : 

'

111

ssf
  

Dan berlaku pula persamaan perbesaran bayangan, yaitu:  

s

s

h

h
M

''
  

E. Metode Pembelajaran  

 Model  : Discovery Learning 

 Metode   : Tanya jawab, diskusi kelompok dan eksperimen 

 Pendekatan  : Saintifik 

F. Alat dan Sumber Pembelajaran 

2. Alat da Bahan : Lup dan KIT Optika  

3. Sumber Belajar 

a. Buku IPA edisi revisi tahun 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan.   

b. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

c. Buku-buku lain yang relevan dengan materi pembelajaran. 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Ketiga 

Tahap Kegiatan 

Pembelajaran 

dan Alokasi 

Waktu 

Fase-Fase 

Model 

Pembelajaran 

Deskripsi Aktivitas Pembelajaran 

1. Kegiatan 

Pendahuluan 

(10 menit) 

 a. Guru masuk kelas dengan memberi 

salam sekaligus sebagai pembuka 

pelajaran, kemudian berdoa bersama 
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yang dipimpin oleh ketua kelas. 

b. Guru mengecek kondisi ruangan dan 

kehadiran peserta didik. 

c. Guru memberikan apersepsi kepada 

peserta didik dengan bertanya “Siapa 

yang sekarang ini memakai kacamata 

ukuran ? Bagaimana benda yang 

kamu lihat saat memakai kacamata 

dengan saat tidak memakai kacamata 

?” Apa penyebab ukuran benda 

berbeda saat memakai kacamata ?” 

d. Guru menanyakan, dari gambaran 

pertanyaan tadi, kira-kira topik apa 

yang akan dipelajari pada 

pembelajaran kali ini ? jawaban yang 

diharapkan “ Lensa” 

e. Guru menyampaikan kepada peserta 

didik topik dan tujuan pembejalaran 

mengenai materi yang akan dipelajari. 

f. Guru mengarahkan peserta didik 

untuk duduk pada kelompoknya 

masing-masing yang terdiri dari 5-6 

orang. 

2. Kegiatan 

Inti 

(100 menit) 

Stimulation Mengamati 

a. Guru  membagikan LKPD 04 kemudian 

menjelaskan aturan LKPD tersebut  

b. Guru membangun pengetahuan awal 

dengan memberikan fenomena “Guru 

mengeluarkan lup 

kemudianmengarahkan peserta didik 

untuk mengamati benda tersebut lalu 

meminta dua perwakilan peserta didik 

untuk mendemonstrasikan dengan cara 

melihat benda menggunakan lup 

tersebut”.  

 
c. Guru mengarahkan peserta didik 

menjelaskan apa yang mereka dapat 

saat mengamati.  

d. Guru membimbing peserta didik 

lainnya untuk mencatat hasil 

pengamatan pada LKPD yang telah 
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dibagikan. 

 Problem 

Statemen 

Menanya 

a. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

bertanya berdasarkan demonstrasi yang 

telah dilakukan di depan kelas. 

Pertanyaan yang diharapkan “Mengapa 

pada saat memakai lup benda yang 

diamati terlihat lebih besar dibanding 

aslinya ?“. 

b. Guru lalu meminta peserta didik 

lainnya untuk berdiskusi  menjawab 

pertanyaan tersebut.  

c. Guru menulis setiap jawaban dari 

peserta didik di papan tulis lalu 

mengarahkan peserta didik untuk 

memilih salah satu jawaban yang akan 

dijadikan hipotesis dan dicatat pada 

LKPD. 

 DataCollection Mengumpulkan 

Informasi/Eksperimen 

a. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

mempersiapkan alat dan bahan yang 

dibutuhkan saat  melakukan percobaan 

dan mencatatnya pada LKPD (alat dan 

bahan disediakan oleh guru) untuk 

membuktikan hipotesis yang telah 

mereka pilih. 

b. Guru  mengarahkan peserta didik untuk 

melakukan eksperimen  “Pembentukan 

bayangan pada lensa Cembung” secara 

berkelompok.  

c. Guru mengawasi, mengarahkan dan 

memotivasi peserta didik untuk 

mengumpulkan data-data yang tepat 

dalam percobaan yang mereka lakukan. 

Jika ada peserta didik yang kesulitan 

guru membimbing untuk memecahkan 

kesulitan peserta didik tersebut. 

 DataProcessing Mengasosiasikan/Mengolah 

Informasi 

a. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

menganalisis data hasil percobaan yang 

telah peserta didik lakukan. 

b. Guru senantiasa mengawasi dan 

membing peserta didik dalam 

menganalisis data hasil percobaan 
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peserta didik. 

 Verification a. Peserta didik memeriksa hasil 

percobaan yang telah mereka lakukan 

dengan hipotesis yang mereka buat atas 

arahan dari guru. 

b. Selama peserta didik memeriksa hasil 

percobaan yang telah mereka lakukan, 

guru selalu mengawasi serta 

memberikan arahan dan bimbingan 

agar peserta didik dapat mengaitkan 

temuan alternatif dalam percobaan dan 

hasil pengolahan data yang telah 

mereka lakukan. 

 Generalization Menyimpulkan 

a. Guru mengarahkan dan membimbing 

peserta didik untuk menarik 

kesimpulan berdasarkan percobaan 

yang telah mereka lakukan dikaitkan 

dengan hipotesis dan hasil verification 

yang telah mereka lakukan. 

b. Guru meminta perwakilan dari setiap 

kelompok untuk menjelaskan 

kesimpulan dari percobaan yang telah 

mereka lakukan dengan kalimat yang 

singkat, padat, dan jelas. 

c. Guru bersama peserta didik dari seluruh 

kelompok menyimpulkan hasil 

percobaan yang telah dilakukan oleh 

peserta didik. 

3. Kegiatan 

Penutup 

(10 menit) 

 a. Guru memberikan penghargaan kepada 

setiap anggota kelompok yeng 

memiliki kinerja dan kerja sama yang 

baik berupa stiker bintang. 

b. Guru dan peserta didik melakukan 

refleksi terhadap seluruh hasil belajar 

dan proses pembelajaran yang telah 

dilalui lalu menyimpulkannya. 

c. Guru memberikan tugas untuk 

membawa literature tentang prinsip 

kerja alat optic. 

d. Guru mengonfirmasi pelajaran yang 

akan datang. 

e. Guru meminta ketua kelas memimpin 

do'a untuk mengakhiri pelajaran. 

f. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 
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H. Penilaian 
1. Jenis Penilaian 

 Aspek pengetahuan meggunakan essay test 

 Aspek keterampilan menggunakan lembar kerja peserta didik 

2. Bentuk Instrumen 

 Aspek pengetahuan (Terlampir) 

 Aspek keterampilan menggunakan (Terlampir) 

3. Pedoman Penskoran 

 Aspek pengetahuan (Terlampir) 

 Aspek keterampilan (Terlampir) 

 

 

 

 

                                                                                       Lemo,                 2021 

Guru Mata Pelajaran IPA             Peneliti 

 

 

BAHARUDDIN, S.Pd     AFRIANI 

NIP. 1198305102014021001                                                  NIM.17010109014  

  Mengetahui 

Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Poleang Tenggara 

 

 

 

 

                                           FITRIANI, S.Pd 

                                           NIP. 198009052010012020 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 04) 

SIKLUS II 

Nama Sekolah   : SMP Negeri 21 Poleang Tenggara 

Mata Pelajaran   : IPA 

Kelas/Semester   : VIII  

Materi Pokok   : Cahaya dan Alat Optik 

Alokasi Waktu   : 2 x 40 menit (1 x Pertemuan) 

 

A. Kompotensi Inti 

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI-2  : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, dan percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya. 

KI-3  : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural)berdasarkan rasa ingin tahunyatentang ilmu pengetahuan, 

teknologi,seni, budaya terkait fenomena dankejadian tampak mata. 

KI-4  : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

1.1  Menyadari Kebesaran    Tuhan yang 

menciptakan dan mengatur alam jagad 

raya melalui pengamatan fenomena alam 

fisis dan pengukurannya 

 

2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki 

rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, 

cermat, tekun, hati-hati, bertanggung 

jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, dan 

peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-

hari sebagai wujud implementasi sikap 

dalam melakukan percobaan melaporkan 

dan berdiskusi. 

 

3.12 Menganalisis sifat-sifat cahaya, 

pembentukan bayangan pada bidang datar dan 

lengkung, serta penerapannya untuk 

menjelaskan proses penglihatan manusia, mata 

serangga, dan prinsip kerja alat optik 

3.12.13. Mengorganisasi 

pembentukan 

bayangan pada 

manusia dengan 

benar 

3.12.14.  Mengklasifikasikan 

bagian-bagian mata 

dan gangguan pada 

mata manusia 

Lampiran 2.4 
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C. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca buku atau bahan ajar dan penjelasan guru peserta didik dapat 

mengingat kembali pengertian alat indra penglihatan (mata) manusia dengan 

benar. 

2. Dengan melakukan percobaan, membaca buku atau bahan ajar dan penjelasan 

guru, peserta didik dapat mengorganisasikan proses pembentukan bayangan 

pada mata manusia denga benar. 

3. Dengan melakukan pengamatan, membaca buku atau bahan ajar dan penjelasan 

guru peserta didik dapat mengkalsifikasikan bagian-bagian mata dan gangguan 

pada mata manusia dengan benar. 

4. Dengan membaca buku atau bahan ajar dan penjelasan guru peserta didik dapat 

menjelaskan indra penglihatan pada serangga dengan benar. 

5. Dengan melakukan percobaan, membaca buku atau bahan ajar dan penjelasan 

guru, peserta didik dapat menstruksturkan prinsip kerja alat-alat optik dengan 

benar. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Alat Optik  

a.  Alat indra penglihatan (mata) manusia  

Indera penglihatan kita adalah mata yang terletak di bagian rongga 

mata. Mata kita dapat melihat jika terdapat cahaya, dan sebaliknya jika 

tidak ada cahaya maka mata kita tidak dapat melihat. 

b.  Proses pembentukan bayangan pada mata manusia  

Suatu benda dapat terlihat oleh mata apabila ada cahaya.Cahaya 

yang dipantulkan dari benda akan masuk ke dalam mata melalui kornea 

dan dibiaskan oleh cairan di belakang kornea agar jatuh pada lensa. 

Kemudian lensa mengatur sedemkian rupa sehingga bayangan jatuh pada 

retina. Rangsangan cahaya yang diterima oleh sel-sel indra kemudian 

diteruskan ke saraf mata lalu disampaikan ke pusat penglihatan diotak dan 

diterjemahkan yang disebut sebagai melihat. 

c. Bagian-bagian mata dan gangguan pada mata manusia  

dengan benar 

3.12.15.  Menstrukturkan 

prinsip kerja alat-

alat optik dengan 

benar 

4.12 Menyajikan hasil percobaan tentang 

pembentukan bayangan pada cermin dan lensa 

 

4.12.7 Menyusun alat-alat 

KIT Optika untuk 

mengetahui proses 

pembentukan bayangan 

mata pada lensa lensa 

cembung dengan baik 

4.12.8 Mempresentasikan 

hasil percobaan  dalam 

pembentukan bayangan 

mata pada lensa 

cembung dengan baik 
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- Bagian-bagian mata 

a. Kornea 

b. Iris  

c. Pupil  

d. Lensa mata. 

e. Retina  

f. Syaraf mata  

- Gangguan pada Mata 

a. Miopi (rabun jauh) 

b. Hipermetropi (rabun dekat) 

c. Presbiopi 

d. Buta warna 

e. Astigmatisma 

d. Indra penglihatan pada serangga  

Serangga memiliki jumlah mata (indra penglihatan) yang sangat 

banyak untuk melihat sehingga disebut sebagai mata majemuk dimana 

masing-msing mata serangga disebut omatidium 

e. Prinsip kerja alat-alat optik  

Alat optik adalah alat-alat yang salah satu atau lebih komponennya 

menggunakan benda optik, seperti: cermin, lensa, serat optik atau 

prisma.Prinsip kerja dari alat optik adalah dengan memanfaatkan prinsip 

pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. 

E. Metode Pembelajaran  

 Model  : Discovery Learning 

 Metode   : Tanya jawab, diskusi kelompok dan eksperimen 

 Pendekatan  : Saintifik 

F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

2. Media  : Video 

3. Alat dan Bahan  : Laptop dan KIT Optika 

4. Sumber Belajar 

a. Buku IPA edisi revisi tahun 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

b. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

c. Buku-buku lain yang relevan dengan materi pembelajaran. 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Keempat 

Tahap Kegiatan 

Pembelajaran 

dan Alokasi 

Waktu 

Fase-Fase 

Model 

Pembelajaran 

Deskripsi Aktivitas Pembelajaran 

1. Kegiatan 

Pendahuluan 

(10 Menit) 

 a. Guru masuk kelas dengan memberi 

salam sekaligus sebagai pembuka 

pelajaran, kemudian berdoa bersama 

yang dipimpin oleh ketua kelas. 

b. Guru mengecek kondisi ruangan dan 

kehadiran peserta didik. 
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c. Guru memberikan apersepsi kepada 

peserta didik dengan bertanya 

“Sekarang ini apa yang kalian lihat ?” 

“Coba tutup mata kalian, apa yang 

kalian rasakan ?” Guru kembali 

bertanya, “Untuk melihat bintang lebih 

jelas biasanya menggunakan apa?”  

d. Dari pertanyaan tadi kira-kira topik apa 

yang akan dibahas pada pembelajaran 

hari ini ? Jawaban yang diharapkan 

“Indera penglihatan (Mata) dan Alat 

Optik” 

e. Guru menuliskan topi pembelajaran di 

papan tulis dan menjelaskan tujuan 

pembejalaran mengenai materi yang 

akan dipelajari. 

f. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

duduk pada kelompoknya masing-

masing yang terdiri dari 5-6 orang. 

2. Kegiatan Inti 

(60 menit) 

Stimulation Mengamati 

a. Guru  membagikan LKPD 05, 

kemudian menjelaskan aturan LKPD 

tersebut. 

b. Guru menampilkan video proses 

pembentukan bayangan pada mata dan 

menjelaskan gangguan pada mata dan 

mengarahkan peserta didik untuk 

mengamati video tersebut.  

 
c. Guru membawa alat optik (mikroskop) 

kemudian menjelaskan  alat-alat optik 

lainnya pada bukulalu  dan 

mengarahkan peserta didik untuk 

melakukan pengamatan pada 

mikroskop tersebut. 
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d. Guru membimbing peserta didik untuk 

mencatat hasil pengamatannya pada 

LKPD yang telah dibagikan. 

 Problem 

Statemen 

Menanya 

a. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

bertanya berdasarkan tampilan yang 

mereka amati. Pertanyaan yang 

diharapkan 

 Apa penyebab bayangan dapat 

terbentuk pada mata secara terbalik 

dan kecil pada video tersebut 

sedangkan secara nyata yang kita 

lihat itu tegak dan sama besar ?” 

 “Bagaimana prinsip kerja mikroskop 

secara umum ?” 

b. Guru lalu meminta peserta didik 

lainnya untuk berdiskusi  menjawab 

pertanyaan tersebut. 

c. Guru menulis setiap jawaban dari 

peserta didik di papan tulis lalu 

mengarahkan peserta didik untuk 

memilih salah satu jawaban yang akan 

dijadikan hipotesis dan dicatat pada 

LKPD 

 DataCollection Mengumpulkan 

Informasi/Eksperimen 

a. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

mempersiapkan alat dan bahan yang 

dibutuhkan saat  melakukan percobaan 

dan mencatatnya pada LKPD (alat dan 

bahan disediakan oleh guru) untuk 

membuktikan hipotesis yang telah 

mereka pilih. 

b. Guru  mengarahkan peserta didik untuk 

melakukan eksperimen “Pembentukan 

bayangan pada mata dan  berdiskusi 

mencari tahu prinsip kerja alat optik” 
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secara berkelompok.  

c. Guru mengawasi, mengarahkan dan 

memotivasi peserta didik untuk 

mengumpulkan data-data yang tepat 

dalam percobaanan diskusu yang 

mereka lakukan. Jika ada peserta didik 

yang kesulitan guru membimbing untuk 

memecahkan kesulitan peserta didik 

tersebut. 

 DataProcessin

g 

Mengasosiasikan/Mengolah 

Informasi 

a. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

menganalisis data hasil percobaan yang 

telah peserta didik lakukan. 

b. Guru senantiasa mengawasi dan 

membimbing peserta didik dalam 

menganalisis data hasil percobaan 

peserta didik. 

 Verification a. Peserta didik memeriksa hasil 

percobaan yang telah mereka lakukan 

dengan hipotesis yang mereka buat atas 

arahan dari guru. 

b. Selama peserta didik memeriksa hasil 

percobaan yang telah mereka lakukan, 

guru selalu mengawasi serta 

memberikan arahan dan bimbingan 

agar peserta didik dapat mengaitkan 

temuan alternatif dalam percobaan dan 

hasil pengolahan data yang telah 

mereka lakukan. 

 Generalization Menyimpulkan 

a. Guru mengarahkan dan membimbing 

peserta didik untuk menarik 

kesimpulan berdasarkan percobaan 

yang telah mereka lakukan dikaitkan 

dengan hipotesis dan hasil verification 

yang telah mereka lakukan. 

b. Guru meminta perwakilan dari setiap 

kelompok untuk menjelaskan 

kesimpulan dari percobaan yang telah 

mereka lakukan dengan kalimat yang 

singkat, padat, dan jelas. 

c. Guru bersama peserta didik dari seluruh 

kelompok menyimpulkan hasil 

percobaan yang telah dilakukan oleh 

peserta didik. 
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H. Penilaian 
1. Jenis Penilaian 

 Aspek pengetahuan meggunakan essay test 

 Aspek keterampilan menggunakan lembar kerja peserta didik 

2. Bentuk Instrumen 

 Aspek pengetahuan (Terlampir) 

 Aspek keterampilan menggunakan (Terlampir) 

3. Pedoman Penskoran 

 Aspek pengetahuan (Terlampir) 

 Aspek keterampilan (Terlampir) 

 

 

Lemo,               2021 

Guru Mata Pelajaran IPA    Peneliti 

 

BAHARUDDIN, S.Pd   AFRIANI 

NIP. 19810816 2009031002      NIM. 17010109014 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Poleang Tenggara 

 

 

 

FITRIANI, S.Pd. 

                                                            NIP. 1980090522010012020 

3. Kegiatan 

Penutup  

(10 menit)  

 a. Guru memberikan penghargaan kepada 

setiap anggota kelompok yeng 

memiliki kinerja dan kerja sama yang 

baik berupa stiker bintang. 

b. Guru dan peserta didik melakukan 

refleksi terhadap seluruh hasil belajar 

dan proses pembelajaran yang telah 

dilalui lalu menyimpulkannya. 

c. Guru memberikan tugas untuk 

dikerjakan di rumah. 

d. Guru mengonfirmasi pelajaran yang 

akan datang. 

e. Guru meminta ketua kelas memimpin 

do'a untuk mengakhiri pelajaran. 

f. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK  (LKPD) 01 

Sifat Cahaya dapat Dipantulkan  

Kelompok  : 

Nama Anggota : 

1.   4. 

2.  5. 

3.     6. 

A. Tujuan  

1. Menyelidiki sifat pemantulan cahaya pada cermin datar. 

2. Mengetahui hubungan sudut datang dan sudut pantul. 

B. Teori Singkat 

Pemantulan (refleksi) adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari 

permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu pemantulan teratur/sempurna dan pemantulan baur (difus). 
Hukum Snellius tentang pemantulan cahaya : Sinar datang, garis normal dan sinar pantul 
terletak pada satu bidang datar. Besar sudut datang sama dengan sudut pantul.  

Sinar datang merupakan berkas sinar yang datang dari sumber cahaya, Sinar pantul 

merupakan berkas sinar yang terbentuk dari pemantulan sinar datang ketika mengenai 

permukaan bidang pantulnya sedangkan garis normal merupakan garis yang tegak lurus 
dengan permukaan bidang pantul benda. Sudut datang merupakan sudut yang terbentuk 

antara sinar datang dengan garis normal sedangkan sudut pantul merupakan sudut yang 
terbentuk antara sinar pantul dengan garis normal.  

C. Keterampilan Proses Sains 

1. Observasi 

Amatilah demonstrasi yang ditampilkan guru, lalu catatlah hal-hal penting 

terkait materi pembelajaran dari demonstrasi tersebut! 

 

 

 

 

2. Hipotesis 

Buatlah hipotesis berdasarkan pengamatanmu terkait topik materi yang akan 

dipelajari dari alat peraga yang ditampilkan guru 

 

 

 

 

3. Alat dan Bahan 

Tuliskanlah alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan ini ! 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  3.1 

1. Cahaya senter mengenai cermin lalu terpantul 

2. Cahaya terpantul sempurna dari permukaan cermin yang halus 

3. Besar sudut sinar datang dan sinar pantul sama 

Cahaya senter terpantul sempurna karena permukaan cermin yang 

halus dengan sudut datang dan sudut pantul yang sama 

1. Laser 

2. Busur derajat 

3. Cermin datar 

4. Kertas HVS 
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4. Cara Kerja 

a. Buatlah titik yang membentuk sudut  300.450 dan 600 terhadap garis 

normal (garis NO) menggunakan mistar busur pada kertas. 

b. Gambarkan garis dari titik tersebut menuju titik pusat O dan beri tanda 

panah pada garis. 

c. Letakkan cermin datar di tengah garis AB  

d. Arahkan sinar datang laser pada sudut 300 pada cermin sesuai dengan garis 

yang telah digambar. Seperti pada Gambar 1 berikut. 

 
Gambar 1. Laser yang ditembakkan pada Cermin Datar 

 

e. Berilah tanda berupa titik pada jalannya sinar pantul yang dibentuk laser  

f. Gambarkan garis dari cermin ke titik yang terakhir sesuai jalannya sinar 

g. Ukurlah besar sudut pantul yang dibentuk sinar 

h. Catat hasil perhitungan pada tabel hasil pengamatan 

i. Ulangi langkah (b) sampai (i) dengan sudut sinar datang 450 dan 600 dan 

gambarlah arah sinar pantulnya pada hasil pengamatan untuk sudut 450 

dan 600. 

5. Hasil Pengamatan 

 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

A O B 
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N 

 

Tabel hasil pengamatan 

No. Sudut datang (d) Sudut pantul (p) 

1. 30o 30o 

2. 45o 45o 

3. 60o 60o 

D. Diskusi Kelompok 

Jawablah pertanyaan berikut bersama teman kelompok anda sesuai dengan 

percobaan yang telah anda lakukan dan demonstrasi yang dilakukan oleh guru  ! 

Mengapa saat cahaya laser diarahkan pada cermin datar, maka cahaya berbelok 

arah ke sisi asalnya saat menumbuk permukan cermin datar  dan membentuk  

sudut yang sama antara sudut datang dan sudut pantul terhadap garis normal? 

 

 

 

 

E. Kesimpulan 
Rumuskanlah kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah anda lakukan dan 

demonstrasi yang dilakukan oleh guru.Sesuaikan simpulan yang kalian buat 

dengan tujuan pada LKPD ini. 

 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawab : 

Saat cahaya laser diarahkan pada cermin datar, maka cahaya berbelok 

arah ke sisi asalnya dengan sudut yang sama karena terjadi yang 

namanya pemantulan. Dalam pemantulan itu besar sudut sinar datang 

terhadap garis normal selalu sama dengan sudut sinar pantul. 

Kesimpulan : 

Cahaya dapat dipantulkan jika mengenai suatu benda, dimana besar 

sudut sinar datang dan sudut sinar pantul selalu sama. 
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Sifat Cahaya dapat Dibiaskan 

Kelompok  : 

Nama Anggota : 

1.   4.  

2.  5. 

3.     6. 

A. Tujuan  

Menyelidiki sifat cahaya dapat dibiaskan 

B. Teori Singkat 

Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua 

medium yang berbeda kerapatannya. Ada dua syarat terjadinya proses pembiasan 

cahaya, yaitu: Cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki perbedaan 

kerapatan optik, misalnya udara dengan air, udara dengan kaca, air dengan kaca, 

dan sebagainya. Sinar bias adalah cahaya yang diteruskan melalui permukaan 

yang arahnya berbelok. Sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang 

dengan garis normal permukaan. Sementara, sudut bias adalah sudut yang dibentuk oleh 

sinar bias dengan garis normal. 

C. Keterampilan Proses Sains 

1. Observasi  

Amatilah demonstrasi yang ditampilkan guru, lalu catatlah hal-hal penting 

terkait materi pembelajaran dari demonstrasi tersebut! 

 

 

 

 

 

2. Hipotesis 

Buatlah hipotesis berdasarkan pengamatanmu terkait topik materi yang akan 

dipelajari dari demonstrasi yang ditampilkan guru 

 

 

 

 

 

3. Alat dan Bahan 

Tuliskanlah alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  3.2 

1.. koin tidak terlihat saat mangkok masih kosong 

2.. setelah mangkok terisi air, koin dapat terlihat oleh mata  

Koin dapat terlihat saat mangkok terisi air dikarenakan pengaruh dari 

rambatan cahaya yang berbelok yang mengenai koin di dalam air 

1. Laser 

2. Balok kaca ½ lingkaran 

3. kertas 

4. busur derajat 

5. Kertas HVS 
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4. Cara Kerja 

a) Buatlah titik yang membentuk sudut  150.300 dan 450 terhadap garis 

normal (garis NO) menggunakan mistar busur pada kertas. 

b) Gambarkan garis dari titik tersebut menuju titik pusat O dan beri tanda 

panah pada garis. Kemudian letakkan kertas di atas meja optic. 

c) Letakkan balok kaca ½ lingkaran dengan sisi datarnya berhimpitan dengan 

garis dan sisi lengkungnya menghadap sumber cahaya seperti gambar 1. 

Usahakan agar pusat lingkaran berhimpit dengan titik O pada kertas. 

Kemudian gambar balok kaca tersebut 

d) Arahkan cahaya pada garis-garis sudut 15o. Perhatikan cahaya bias yang di 

bawah kaca. Tandai arah cahaya bias enggunakan titik-titik 

 
e) Ulangi langkah (d) sebanyak sudut-sudut yang telah dibuat pada kertas. 

f) Angkat kertas dan meja optik kemudian gambar cahaya bias untuk 

masing-masing sudut datang. Beri nomor untuk tiap-tiap pasangan cahaya 

datang dan cahaya biasnya. 

g) Ukur masing-masing sudut bias dengan busur derajat kemudian catat 

dalam tabel ! 

5. Tabel hasil pengamatan 

No. Sudut datang (d) Sudut bias (b) 

1. 15o 10o 

2. 30o 20o 

3. 45o 35o 

 

D. Diskusi Kelompok 
Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut bersama teman kelompok anda sesuai 

dengan percobaan yang telah anda lakukan dan demonstrasi yang telah 

dilakukan! 

1. Mengapa koin terlihat ketika mangkok terisi air dan bagaimana ketika cahaya 

mengenai balok ½ lingkaran ? 

 

 

 

 

Jawab : 

Ketika mangkok terisi air maka koin terihat oleh mata dikarenakan 

cahaya yang mengenai mulut mangkok terpantul mengenai air, 

kemudian air membelokkan cahaya sehingga mengenai koin dan 

membuat koin dapat terlihat oleh mata.Cahaya ketika mengenai balok 

kaca ½ lingkaran arah rambatannya berbelok. 
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2. Bagaimana gambaran sudut bias ketika sudut datang diperbesar ? 

 

 

 

 

 

 

A. Kesimpulan. 
Rumuskanlah kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah anda 

lakukan dan demonstrasi yang dilakukan oleh guru.Sesuaikan simpulan 

yang kalian buat dengan tujuan pada LKPD ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawab : 

bahwasinar datang dari medium yang  kurang rapat ( udara) ke 

medium yang lebih rapat (kaca), dibiaskan mendekati garis normal. 

Semakin besar sudut datang maka sinar bias akan semakin 

mendekati garis normal. 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 03 

Pembentukan Bayangan pada Cermin 

Kelompok  : 

Nama Anggota : 

1.   4.  

2.  5. 

3.     6. 

A. Tujuan  

1. Menyelidiki hubungan antara sudut yang dibentuk oleh dua cermin datar dan 

jumlah bayangan yang terbentuk.     

2. Memperoleh hubungan antara jarak benda, jarak  bayangan dan jarak fokus 

cermin cekung. 
B. Teori Singkat 

Cermin adalah salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cermin 

terdiri dari cermin datar dan cermin lengkung. Cermin datar bayangannya bersifat 

maya, sama besar dengan bendanya, tegak, mnghadap terbalik dengan bendanya 

dan jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin (jarak 

bayangan = jarak benda). Sedangkan pada cermin lengkung yaitu pada cermin 

cekung disesuaikan dengan jarak bayangan dan jarak fokusnya, sedangkan pada 

cermin cembung sifatnya maya, tegak dan diperkecil.  

 

C. Keterampilan Proses Sains 

1. Observasi 

Amatilah alat peraga yang ditampilkan guru, lalu catatlah hal-hal penting 

terkait materi pembelajaran dari alat peraga tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hipotesis 

Buatlah hipotesis berdasarkan pengamatanmu terkait topik materi yang akan 

dipelajari dari alat peraga yang ditampilkan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  3.3 

1. Terlihat bayangan pada cermin, baik kaca spion maupun cermin 

hias 

2. Bayangan yang terbentuk pada kaca spion lebih kecil dibandingkan 

aslinya 

3. Bayangan yang terbentuk pada cermin hias memiliki ukuran yang 

sama 

Cermin dapat memantulkan cahaya sehingga menghasilkan 

bayangan.Bayangan yang terbentuk sesuai dengan jenis cermin yang 

digunakan.dimana jika yang digunakan cermin A (kaca spion) diubah 

ke cermin B (kaca hias) maka bayangannya berubah. 
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3. Alat dan Bahan 

Tuliskanlah alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan ini ! 

 

 

 

 

 

4. Cara Kerja 

Percobaan I 
 

 

Gambar 1. Pemantulan pada cermin Data, 

a. Letakkan 2 buah cermin datar di atas meja membentuk sudut 45° 

b. Letakkan lilin diantara 2 buah cermin tersebut 

c. Amati bayangan yang terbentuk dan hitunglah jumlah bayangannya, lalu 

lengkapi tabel data pengamatan 

d. Ulangi langkah b-c untuk besar sudut 60° dan 90o 
Isilah tabel dibawah ini  sesuai dengan eksperimen yang anda lakukan ! 

No 
Besar Sudut antara 

Cermin 1 dan 2 (α) 

360
 1

360



 

Jumlah 

Bayangan 

1. 450 8 7 7 

2. 600 6 5 5 

3 900 4 3 3 

 

Percobaan II 

a. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

b. Merangkai alat dan bahan seperti  pada Gambar 2 berikut. 

 
45

° 

 Lili

n  
Cermin 2  

Cermin 1  

Alat dan bahan I: Alat dan bahan II: 

2 buah cermin  datar Meja optik 

Busur derajat Rel presisi 

Lilin (Benda) Tumpukan Berpenjepit 

 cermin cekung 

 Lilin  

 Mistar 
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Gambar 2. Rangkaian Alat dan Bahan pada Penentuan  Jarak Benda, Jarak 

Bayangan dan Jarak Fokus Pada Cermin 

c. Mengatur jarak cermin cekung terhadap lilin yaitu sejauh 20 cm. 

Memiringkan sedikit cermin cekung sehingga cahaya lilin tepat mengenai 

layar. 

d. Mengamati pembentukan bayangan pada layar dan mengukur jarak antara 

layar ke cermin cekung. 

e. Menulis hasil pengamatan dan pengukuran pada tabel data pengamatan. 

f. Mengulangi langkah (c) sampai (e) dengan mengatur jarak benda terhadap 

cermin cekung sejauh 30 cm, dan 40 cm. 

 

No. 
𝒔 

(cm) 
𝒔′ 

(cm) 

𝟏

𝒔
 

(cm) 

𝟏

𝒔′
 

(cm) 

𝟏

𝒔
+

𝟏

𝒔′
=
𝟏

𝒇
 

(cm) 

f  

(cm) 

1. 20 16 0,05 0,0625 0,1125 8 

2. 30 14 0,03 0,07 0,1 10 

3. 40 11 0,025 0,09 0,115 8,69 

D. Diskusi Kelompok 
Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut bersama teman kelompok anda sesuai 

dengan percobaan yang telah anda lakukan dan demonstrasi yang dilakukan oleh 

guru  ! 
1. Bagaimanakah hubungan antara sudut yang dibentuk oleh dua buah cermin dengan 

jumlah bayangan yang terbentuk pada kedua cermin tersebut? 

 

 

2. Bagaimana hubungan antara titik fokus, jarak benda, dan jarak bayangan pada 

cermin cekung serta bagaimana sifat bayangan yang terbentuk? 

 

 

 

 

Jawab : 

Hubungannya yaitu ketika sudut yang dibentuk semakin besar maka 

jumlah bayanganyang dibentuk semakin sedikit. 

Jawab : 

Semakin besar jarak benda maka semakin kecil jarak bayangan dan jarak 

fokus tetap. Serta sifat bayangan yang terbentuk yaitu karena jarak 

bayangan lebih kecil daripada jarak benda maka hasilnya diperkecil, 

berada di depan cermin sehingga disebut nyata, dan terbalik 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 04 

Bayangan pada Lensa Cembung 

Kelompok  : 

Nama Anggota : 

1.   4.  

2.  5. 

3.     6. 

A. Tujuan  

1. Menyelidiki hubungan antara jarak benda, jarak  bayangan dan jarak fokus 

lensa cembung  

2. Menyelidiki sifat bayangan yang terbentuk oleh lensa cembung 

B. Teori Singkat 
Lensa adalah benda bening yang dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat 

membiaskan atau meneruskan hampir semua cahaya yang melaluinya. Lensa terdiri dari lensa 

cembung dan lensa cekung. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih 

tebal dari pada bagian tepinya. Lensa cembung atau lensa konveks bersifat 

mengumpulkan sinar-sinar yang datang menuju lensa atau bersifat konvergen 

Lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian 

tepinya. Lensa cekung atau konkaf bersifat menguraikan sinar-sinar yang datang 

menujulensa. Oleh karena itu, lensa cekung bersifat divergen. Fokus lensa cekung 

adalah maya   dan merupakan titik terkumpulnya perpanjangan sinar-sinar bias. 

Kegunaan lensa cekung adalah untuk kacamata dan teropong.  

C. Keterampilan Proses Sains 

1. Observasi 

Amatilah alat peraga yang ditampilkan guru, lalu catatlah hal-hal penting 

terkait materi pembelajaran dari alat peraga tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hipotesis 

Buatlah hipotesis berdasarkan pengamatanmu terkait topik materi yang akan 

dipelajari dari alat peraga yang ditampilkan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  3.4 

1. Bentuk lup bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya atau 

menggembung 

2. Benda yang dilihat menggunakan lup terlihat lebih besar dari ukuran 

aslinya 

Lup termasuk lensa cembung yang melengkung keluar yang sifatnya 

mengumpulkan cahaya sehingga ukuran benda menjadi lebih besar 

ketika dilihat menggunakan lup tersebut. 
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3. Alat dan Bahan 

Tuliskanlah alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan ini ! 

 

 

 

 

 

 

4. Cara Kerja 

a. Susunlah alat dan bahan seperti pada gambar di bawah ini, 1) sumber 

cahaya, 2) lensa +100,  3) diafragma lensa +50 dan , 4) meja optik pada 

ujung rel. Diafragma anak panah bertindak sebagai benda, sedangkan 

kertas sebagai layarnya.   

 
Gambar 1. Rangkaian pada Percobaan Sifat Bayangan yang Terbentuk 

oleh Lensa Cembug 

b. Aturlah posisi benda (slide anak panah) dari lensa dengan jarak 10 cm! 
c. Hubungkan lampu senter dengan catu daya lalu nyalakan lampu senter! 

d. Geser posisi meja optik sampai mendapatkan bayangan yang jelas! 

e. Amati bayangan yang terbentuk pada layar! 

f. Ulangi langkah b-e untuk jarak 20 cm dan 30 cm! 

5. Tabel pengamatan 

No. 𝒔 

(cm) 
𝒔′ 

(cm) 

𝟏

𝒔
 

(cm) 

𝟏

𝒔′
 

(cm) 

𝟏

𝒔
+

𝟏

𝒔′

=
𝟏

𝒇
 

(cm) 

f  

(cm) 

1. 10 9,7 0,1 0,103 0,203 4,92 

2. 20 6,4 0,05 0,156 0,206 4,85 

3. 30 5,5 0,03 0,181 0,211 4,735 

 

D. Diskusi Kelompok 

Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut bersama teman kelompok anda sesuai 

dengan percobaan yang telah anda lakukan dan demonstrasi yang dilakukan oleh 

guru  ! 

6. Bagaimana hubungan antara titik fokus, jarak benda, dan jarak bayangan pada 

lensa cembung ?  

 

meja optik 

rel presisi 
lensa +50 mm 

lensa +200 mm 

senter 

tumpukan berpenjepit 

diafragma anak panah 
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7. Bagaimana sifat bayangan yang terbentuk? 

 

 

 

E. Kesimpulan 
Rumuskanlah kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah anda lakukan dan 

demonstrasi yang dilakukan oleh guru. Sesuaikan simpulan yang kalian buat 

dengan tujuan pada LKPD ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semakin jauh jarak benda maka jarak bayangan semakin kecil dengan 

fokus yang tetap 

Jawab : 

bayangan yang dibentuk yaitu nyata, terbalik dan diperkecil 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)  05 

Mata dan Alat Optik 

Kelompok  : 

Nama Anggota : 

1.   4.  

2.  5. 

3.     6. 

A. Tujuan  

Mengamati pembentukan bayangan pada mata dan mengetahui prinsip kerja 

mikroskop 

B. Teori Singkat 

Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Kita dapat 

melihat benda karena adanya bagian-bagian mata yang saling bekerja. Mata dapat 

melihat sesuatu karena adanya cahaya,jika tidak ada cahaya maka mata tidak akan 

dapat melihat benda.  

Alat optik adalah alat yang menggunakan lensa dan cermin. Alat optik ada dua 

macam, yaitu alat optik alamiyah yaitu mata, dan alat optik buatan 

seperti kaca mata,  kamera, lup/ lensa pembesar ,  mikroskop, teleskop/ 

teropong, periskop, episkop, diaskop, dan sebagainya. 

C. Keterampilan Proses Sains 

1. Observasi 

Amatilah gambar dan video yang ditampilkan guru, lalu catatlah hal-hal 

penting terkait materi pembelajaran dari alat peraga tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hipotesis 

Buatlah hipotesis berdasarkan pengamatanmu terkait topik materi yang akan 

dipelajari dari gambar yang ditampilkan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  3.5 

1. Bayangan dapat terbentuk demikian karena mata memiliki lensa. Kita 

dapat melihat secara tegak dan sama besar karena ada proses 

penerjemahan di otak sehingga hasilnya sama dengan aslinya yaitu 

tidak terbalik.  

2. Prinsip kerja mikroskop secara umum memanfaatkan prinsip 

pemantulan dan pembiasan cahaya 

Bayangan yang terbentuk pada mata dikarenakana adanya lensa pada 

mata dan hasilnya secara nyata, tegak dan diperkecil karena ada  otak 

yang mengolah/ menerjemah sehingga hasilnya demikian. Prinsip 

kerja mikroskop memanfaatkan prinsip pemantulan dan pembiasan 

cahaya. 
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3. Alat dan Bahan 

Tuliskanlah alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan ini ! 

 

 

 

 

 

 

4. Cara Kerja 

a) Persiapkan alat dan bahan sesuai dengan daftar di atas. 

b) Aturlah posisi benda yang telah disiapkan dengan posisi seperti Gambar 

di bawah ini ! 

 
c) Pasang diafragma anak panah pada tumpukan berpenjepit pada jarak 29 

cm dari ujung rel presisi 

d) Pasang meja optik pada tumpukan berpenjepit dengan jarak 49 cm dari 

ujung rel presisi 

e) Pasang lensa +100 mm pada tumpukan berpenjepit dengan jarak 35 cm 

dari ujung rel presisi 

f) Letakkan senter pada jarak kira-kira 3 cm dari ujung rel presisi. Aturlah 

letak senter sedemikian sehingga posisi pemegang slide diafragma dan 

lensa berada diantara senter dan layar. 

g) Nyalakansenter 

h) Atur posisi lensa +100 mm menjauhi atau mendekati layar sehingga 

terbentuk bayangan yang tajam. 

 Lensa +100 mm sebagai lensa mata 

 Meja optik sebagai retina 

i) Amati dan gambar bayangan yang terbentuk 

5. Hasil pengamatan 

 

 

 

 

 

Bentuk benda     Bentuk bayangan 

 

 

meja optik 

rel presisi 

lensa +50 mm 

lensa +100 mm 

 

tumpukan berpenjepit 

senter 

diafragma anak panah 
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D. Diskusi Kelompok 

Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut bersama teman kelompok anda sesuai 

dengan percobaan yang telah anda lakukan dan demonstrasi yang dilakukan oleh 

guru  ! 

1) Bagaimana sifat bayangan yang terbentuk pada percobaan tersebut ? 

 

 

 

2) Berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, analogikan benda-benda  

3) yang digunakan untuk percobaan dengan bagian-bagian mata manusia ! 

 

 

 

 

 

4) Dari literature yang kalian dapat jelaskan prinsip kerja mikroskop ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Kesimpulan 
Rumuskanlah kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah anda lakukan dan 

demonstrasi yang dilakukan oleh guru.Sesuaikan simpulan yang kalian buat 

dengan tujuan pada LKPD ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawab : 

Sifat bayangan yaitu nyata, terbalik dan diperkecil 

Jawab : 

Senter sebagai sumber cahaya yang mengenai diafragma anak panah yang 

diumpamakan benda kemudian cahaya melewati lensa cembung(lensa 

mata) akan terbiaskan dan menuju meja optic(sebagai retina) hasil 

bayangan yang diperoleh adalah terbalik dan diperkecil. 

1. Proses pembentukan bayangan pada mata seperti pembentukan bayangan 

pada lensa cembung namun setelah bayangan mengenai retina kemudian 

akan diteruskan melaui syaraf optik yang kemudian diterjemahkan oleh otak 

yang hasilnya tidak terbalik 

2. Sumber cahaya mengenai cermin kemudian memantulkan cahaya menuju 

diafragma yang melewati lubang meja optik kemudian mengenai preparat, 

benda akan dilihat melalui lensa objektif pada revolver setelah itu menuju 

tabung mikroskop lalu ke lensa okuler dari lensa okuler ke mata kita 

sehingga tampak bayangan benda yang diperbesar. 

 

 

 

 

Jawab : 

Sumber cahaya mengenai cermin kemudian memantulkan cahaya 

menuju diafragma yang melewati lubang meja optik kemudian mengenai 

preparat, bendapada preparat akan diperbesar melalui lensa objektif pada 

revolver, setelah itu menuju tabung mikroskop lalu ke lensa okuler dari 

lensa okuler ke mata kita sehingga tampak bayangan benda yang 

diperbesar. 
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PEDOMAN PENILAIAN KETERAMPILAN PROSES SAINS PESERTA 

DIDIK 01 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 21 Poleang Tenggara 

Kelas/Semester  : VIII 

Materi Pokok  : Cahaya dan Alat Optik 

No 
Indikator Keterampilan 

Proses Sains 
Kriteria Skor 

1. Observasi  

 

Mengobservasi Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

seluruh hasil pengamatannya terkait 

demonstrasi tentang Sifat Cahaya dapat 

Dipantulkan yang ditampilkan guru pada 

LKPD dengan lengkap. Hasil pengamatan 

secara lengkap dapat dituliskan: 1) Cahaya 

senter mengenai cermin lalu terpantul 2) 

Cahaya terpantul sempurna dari permukaan 

cermin 3) Besar sudut sinar datang dan 

sinar pantul sama 

4 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

dua hal penting demonstrasi tentang Sifat 

Cahaya dapat Dipantulkan yang 

ditampilkan guru pada LKPD dengan 

benar. 

3 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

satu hal penting terkait demonstrasi tentang 

Sifat Cahaya dapat Dipantulkan yang 

ditampilkan guru pada LKPD dengan 

benar. 

2 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

hasil pengamatannya terkait demonstrasi 

tentang Sifat Cahaya dapat Dipantulkan 

yang ditampilkan guru pada LKPD namun 

tidak benar. 

1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak menuliskan hasil pengamatannya 

terkait demonstrasi tentang Sifat Cahaya 

dapat Dipantulkan yang ditampilkan guru 

pada LKPD. 

0 

2.  Berhipotesis  

 Merumuskan Hipotesis Peserta didik dalam kelompok merumuskan 

hipotesis tentang percobaan tentang Sifat 

Cahaya dapat Dipantulkan dan 

menuliskannya pada LKPD secara lengkap 

dan benar. Rumusan hipotesis secara 

4 

Lampiran4.1 
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lengkap dan benar yaitu Cahaya terpantul 

sempurna dari permukaan cermin dengan 

besar sudut yang sama 

Peserta didik dalam kelompok merumuskan 

hipotesis tentang percobaan Sifat Cahaya 

dapat Dipantulkan dan menuliskannya pada 

LKPD dengan benar namun kurang 

lengkap. Contohnya: Cahaya terpantul 

sempurna dari permukaan cermin  

3 

Peserta didik dalam kelompok merumuskan 

hipotesis tentang percobaan percobaan Sifat 

Cahaya dapat Dipantulkan dan 

menuliskannya pada LKPD namun kurang 

benar dan kurang lengkap. Contohnya: 

Cahaya terpantul sempurna dari permukaan 

cermin dengan jarak ( besar sudut) yang 

jauh berbeda 

2 

Peserta didik dalam kelompok merumuskan 

hipotesis tentang percobaan Sifat Cahaya 

dapat Dipantulkan dan menuliskannya pada 

LKPD namun tidak benar. Contohnya: 

Cahaya keluar masuk ke cermin lalu keluar 

lagi dengan besar sudut yang sangat jauh 

berbeda 

1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak merumuskan hipotesis tentang 

percobaan Sifat Cahaya dapat Dipantulkan 

0 

3. Merencanakan Penelitian/Eksperimen 

 a. Menuliskan Alat dan 

Bahan 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

seluruh alat dan bahan yang akan 

digunakan saat melakukan Sifat Cahaya 

dapat Dipantulkan dengan lengkap. Alat 

dan bahan yang akan digunakan pada 

percobaan yaitu:1) Cermin datar 2) Laser 3) 

Busur Derajat 4) Kertas HVS 

4 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

3 alat dan bahan yang akan digunakan saat 

melakukan percobaan Sifat Cahaya dapat 

Dipantulkan dengan benar. 

3 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

2 alat dan bahan yang akan digunakan saat 

melakukan percobaan Sifat Cahaya dapat 

Dipantulkan dengan benar. 

2 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 1 
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1 alat dan bahan yang akan digunakan saat 

melakukan percobaan Sifat Cahaya dapat 

Dipantulkan dengan benar. 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak menuliskan alat dan bahan yang akan 

digunakan saat melakukan percobaan Sifat 

Cahaya dapat Dipantulkan 

0 

b. Melakukan Percobaan Peserta didik dalam kelompok melakukan 

percobaan Sifat Cahaya dapat Dipantulkan 

sesuai dengan langkah kerja dengan tepat. 
4 

Peserta didik dalam kelompok melakukan 

Sifat Cahaya dapat Dipantulkan sesuai 

dengan langkah kerja namun kurang tepat. 
3 

Peserta didik dalam kelompok melakukan 

percobaan Sifat Cahaya dapat Dipantulkan 

kurang sesuai dengan langkah kerja dan 

kurang tepat. 

2 

Peserta didik dalam kelompok melakukan 

percobaan Sifat Cahaya dapat Dipantulkan 

tidak sesuai dengan langkah kerja dan tidak 

tepat. 

1 

Peserta didik dalam kelompok tidak dapat 

melakukan percobaan Sifat Cahaya dapat 

Dipantulkan 
0 

4.  Menginterprestasikan Data 

 a. Mengisi Tabel 

Pengamatan 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

seluruh hasil percobaannya Sifat Cahaya 

dapat Dipantulkan pada hasil pengamatan 

pada LKPD secara lengkap. 

4 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

sebagian besar hasil percobaannya tentang 

Sifat Cahaya dapat Dipantulkan pada hasil 

pengamatan pada LKPD dengan kurang 

lengkap. 

3 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

sebagian hasil percobaannya tentang Sifat 

Cahaya dapat Dipantulkan pada hasil 

pengamatan pada LKPD dengan cukup 

2 
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lengkap. 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

sebagian kecil hasil percobaannya tentang 

Sifat Cahaya dapat Dipantulkan pada hasil 

pengamatan pada LKPD dengan tidak 

lengkap 

1 

Peserta didik dalam kelompok tidak 

menuliskan hasil percobaannya pada 

LKPD. 
0 

b. Menjawab     

Pertanyaan 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

menjawab seluruh pertanyaan yang ada 

pada LKPD dengan benar dan 

menuliskannya pada LKPD dengan 

lengkap. 

4 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

menjawab sebagian besar pertanyaan yang 

ada pada LKPD dengan benar dan 

menuliskannya pada LKPD namun kurang 

lengkap. 

3 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

menjawab sebagian pertanyaan yang ada 

pada LKPD dengan benar dan 

menuliskannya pada LKPD dengan cukup 

lengkap. 

2 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

menjawab sebagian kecil  pertanyaan yang 

ada pada LKPD dengan benar dan 

menuliskannya pada LKPD namun tidak 

lengkap. 

1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak menjawab pertanyaan yang ada pada 

LKPD.  

0 

5. Berkomunikasi 

 a. Diskusi Kelompok Seluruh peserta didik dalam kelompok aktif 

dalam berdiskusi. 
4 

Sebagian besar peserta didik dalam 

kelompok aktif dalam berdiskusi.  
3 

Sebagian peserta didik dalam kelompok 

aktif dalam berdiskusi 
2 

Sebagian kecil peserta didik dalam 

kelompok aktif dalam berdiskusi 
1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak melakukan kegiatan diskusi. 
0 
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 b. Mempresentasikan 

Hasil Percobaan 

Peserta didik dalam kelompok 

mempresentasikan hasil percobaan dengan 

baik, serta argumen yang disampaikan 

sesuai dengan hasil percobaan dan memiliki 

landasan teoritis. 

4 

Peserta didik dalam kelompok 

mempresentasikan hasil percobaan dengan 

kurang baik, serta argumen yang 

disampaikan sesuai dengan hasil percobaan 

dan kurang memiliki landasan teoritis. 

3 

Peserta didik dalam kelompok 

mempresentasikan hasil percobaan dengan 

cukup baik, serta argumen yang 

disampaikan sesuai dengan hasil percobaan 

dan cukup memiliki landasan teoritis. 

2 

Peserta didik dalam kelompok 

mempresentasikan hasil percobaan dengan 

tidak baik, serta argumen yang disampaikan 

sesuai dengan hasil percobaan namun tidak 

memiliki landasan teoritis. 

1 

Peserta didik dalam kelompok tidak dapat 

mempresentasikan hasil percobaannya. 
0 

6. Menyimpulkan 

 Merumuskan 

Kesimpulan 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

merumuskan seluruh kesimpulan tentang 

kegiatan Sifat Cahaya dapat Dipantulkan 

dan menuliskannya pada LKPD dengan 

lengkap. 

4 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

merumuskan sebagian besar kesimpulan 

tentang kegiatan Sifat Cahaya dapat 

Dipantulkan dan menuliskannya pada 

LKPD dengan kurang lengkap. 

3 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

merumuskan sebagian kesimpulan tentang 

kegiatan Sifat Cahaya dapat Dipantulkan 

dan menuliskannya pada LKPD dengan 

cukup lengkap. 

2 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

merumuskan sebagian kecil kesimpulan 

tentang kegiatan Sifat Cahaya dapat 

Dipantulkan dan menuliskannya pada 

LKPD dengan tidak lengkap. 

1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak merumuskan kesimpulan tentang 

kegiatan Sifat Cahaya dapat Dipantulkan 

0 
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PEDOMAN PENILAIAN KETERAMPILAN PROSES SAINS PESERTA 

DIDIK 02 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 21 Poleang Tenggara 

Kelas/Semester  : VIII 

Materi Pokok  : Cahaya dan Alat Optik 

No 

Indikator 

Keterampilan Proses 

Sains 

Kriteria Skor 

1. Observasi  

 

Mengobservasi Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

seluruh hasil pengamatannya terkait 

demonstrasi Sifat Cahaya dapat 

Dibiaskanpada LKPD dengan lengkap. Hasil 

pengamatan secara lengkap dapat dituliskan: 

1) koin tidak terlihat saat mangkok masih 

kosong 2) setelah mangkok terisi air, koin 

dapat terlihat oleh mata 

4 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

satu hal penting demonstrasi tentang Sifat 

Cahaya dapat Dibiaskan pada LKPD dengan 

benar. 

3 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

salah satu hal penting terkait demonstrasi 

tentang Sifat Cahaya dapat Dibiaskan LKPD 

namun kurang benar dan kurang lengkap. 

2 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

hasil pengamatannya terkait demonstrasi Sifat 

Cahaya dapat Dibiaskan pada LKPD namun 

tidak benar. 

1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak menuliskan hasil pengamatannya terkait 

demonstrasi Sifat Cahaya dapat Dibiaskan 

pada LKPD. 

0 

2.  Berhipotesis  

 Merumuskan 

Hipotesis 

Peserta didik dalam kelompok merumuskan 

hipotesis tentang percobaan Sifat Cahaya 

dapat Dibiaskandan menuliskannya pada 

LKPD secara lengkap dan benar. Rumusan 

hipotesis secara lengkap dan benar yaitu Koin 

dapat terlihat saat mangkok terisi air 

dikarenakan pengaruh dari rambatan cahaya 

yang berbelok yang mengenai koin di dalam 

air. 

4 

Peserta didik dalam kelompok merumuskan 3 

Lampiran 4.2 
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hipotesis tentang percobaan Sifat Cahaya 

dapat Dibiaskandan menuliskannya pada 

LKPD dengan benar namun kurang lengkap. 

Contohnya: Koin dapat terlihat saat mangkok 

terisi air dikarenakan pengaruh dari rambatan 

cahaya. 

Peserta didik dalam kelompok merumuskan 

hipotesis tentang percobaan Sifat Cahaya 

dapat Dibiaskandan menuliskannya pada 

LKPD namun kurang benar dan kurang 

lengkap. Contohnya: Koin dapat terlihat saat 

mangkok terisi air dikarenakan pengaruh koin 

terangkat. 

2 

Peserta didik dalam kelompok merumuskan 

hipotesis tentang percobaan Sifat Cahaya 

dapat Dibiaskandan menuliskannya pada 

LKPD namun tidak benar. Contohnya: Koin 

dapat terlihat saat mangkok terisi air 

dikarenakan gaya adanya gaya apung. 

1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak merumuskan hipotesis tentang 

percobaan Sifat Cahaya dapat Dibiaskan. 

0 

3. Merencanakan Penelitian/Eksperimen 

 a. Menuliskan Alat 

dan Bahan 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

seluruh alat dan bahan yang akan digunakan 

saat melakukan Sifat Cahaya dapat Dibiaskan 

dengan lengkap. Alat dan bahan yang akan 

digunakan pada percobaan membandingkan 

energi panas benda yaitu: 1) Laser 2) Balok 

kaca ½ lingkaran 3) kertas 4) busur derajat 5) 

Kertas HVS 

4 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 3-

4 alat dan bahan yang akan digunakan saat 

melakukan percobaan Sifat Cahaya dapat 

Dibiaskan dengan benar. 

3 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 2 

alat dan bahan yang akan digunakan saat 

melakukan percobaan Sifat Cahaya dapat 

Dibiaskan dengan benar. 

2 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 1 

alat dan bahan yang akan digunakan saat 

melakukan percobaan Sifat Cahaya dapat 

Dibiaskan dengan benar. 

1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 0 
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tidak menuliskan alat dan bahan yang akan 

digunakan saat melakukan percobaan Sifat 

Cahaya dapat Dipantulkan 

 

b. Melakukan 

Percobaan 

Peserta didik dalam kelompok melakukan 

percobaan Sifat Cahaya dapat Dibiaskan 

sesuai dengan langkah kerja dengan tepat. 
4 

Peserta didik dalam kelompok melakukan 

percobaan Sifat Cahaya dapat Dibiaskan 

sesuai dengan langkah kerja namun kurang 

tepat. 

3 

Peserta didik dalam kelompok melakukan 

percobaan Sifat Cahaya dapat Dibiaskan 

kurang sesuai dengan langkah kerja dan 

kurang tepat. 

2 

Peserta didik dalam kelompok melakukan 

percobaan Sifat Cahaya dapat Dibiaskan tidak 

sesuai dengan langkah kerja dan tidak tepat. 
1 

Peserta didik dalam kelompok tidak dapat 

melakukan percobaan Sifat Cahaya dapat 

Dibiaskan 
0 

4.  Menginterprestasikan Data 

 a. Mengisi Tabel 

Pengamatan 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

seluruh hasil percobaannya tentang Sifat 

Cahaya dapat Dibiaskan pada tabel 

pengamatan pada LKPD secara lengkap. 

4 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

sebagian besar hasil percobaannya Sifat 

Cahaya dapat Dibiaskan pada tabel 

pengamatan pada LKPD dengan kurang 

lengkap. 

3 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

sebagian hasil percobaannya Sifat Cahaya 

dapat Dibiaskan pada tabel pengamatan pada 

LKPD dengan cukup lengkap. 

2 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

sebagian kecil hasil percobaannya tentang 

Sifat Cahaya dapat Dibiaskan pada tabel 

1 
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pengamatan pada LKPD dengan tidak 

lengkap 

Peserta didik dalam kelompok tidak 

menuliskan hasil percobaannya pada LKPD. 0 

b. Menjawab     

Pertanyaan 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

menjawab dua pertanyaan yang ada pada 

LKPD dengan benar. 

4 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

menjawab dua pertanyaan yang ada pada 

LKPD dengan benar. 

3 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

menjawab satu pertanyaan yang ada pada 

LKPD dengan benar. 

2 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD 

namun tidak benar. 

1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak menjawab pertanyaan yang ada pada 

LKPD.  

0 

5. Berkomunikasi 

 a. Diskusi Kelompok Seluruh peserta didik dalam kelompok aktif 

dalam berdiskusi. 
4 

Sebagian besar peserta didik dalam kelompok 

aktif dalam berdiskusi.  
3 

Sebagian peserta didik dalam kelompok aktif 

dalam berdiskusi 
2 

Sebagian kecil peserta didik dalam kelompok 

aktif dalam berdiskusi 
1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak melakukan kegiatan diskusi. 
0 

 b. Mempresentasikan 

Hasil Percobaan 

Peserta didik dalam kelompok 

mempresentasikan hasil percobaan dengan 

baik, serta argumen yang disampaikan sesuai 

dengan hasil percobaan dan memiliki 

landasan teoritis. 

4 

Peserta didik dalam kelompok 

mempresentasikan hasil percobaan dengan 

kurang baik, serta argumen yang disampaikan 

sesuai dengan hasil percobaan dan kurang 

memiliki landasan teoritis. 

3 

Peserta didik dalam kelompok 

mempresentasikan hasil percobaan dengan 

cukup baik, serta argumen yang disampaikan 

sesuai dengan hasil percobaan dan cukup 

2 
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memiliki landasan teoritis. 

Peserta didik dalam kelompok 

mempresentasikan hasil percobaan dengan 

tidak baik, serta argumen yang disampaikan 

sesuai dengan hasil percobaan namun tidak 

memiliki landasan teoritis. 

1 

Peserta didik dalam kelompok tidak dapat 

mempresentasikan hasil percobaannya. 
0 

6. Menyimpulkan 

 Merumuskan 

Kesimpulan 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

merumuskan seluruh kesimpulan tentang 

kegiatan Sifat Cahaya dapat Dibiaskan dan 

menuliskannya pada LKPD dengan lengkap. 

4 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

merumuskan sebagian besar kesimpulan 

tentang kegiatan Sifat Cahaya dapat 

Dibiaskan dan menuliskannya pada LKPD 

dengan kurang lengkap. 

3 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

merumuskan sebagian kesimpulan tentang 

kegiatan Sifat Cahaya dapat Dibiaskan dan 

menuliskannya pada LKPD dengan cukup 

lengkap. 

2 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

merumuskan sebagian kecil kesimpulan 

tentang kegiatan Sifat Cahaya dapat 

Dibiaskan dan menuliskannya pada LKPD 

dengan tidak lengkap. 

1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak merumuskan kesimpulan tentang 

kegiatan Sifat Cahaya dapat Dibiaskan 

0 
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PEDOMAN PENILAIAN KETERAMPILAN PROSES SAINS PESERTA 

DIDIK 03 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 21 Poleang Tenggara 

Kelas/Semester  : VIII 

Materi Pokok  : Cahaya dan Alat Optik 

No 

Indikator 

Keterampilan Proses 

Sains 

Kriteria Skor 

1. Observasi  

 

Mengobservasi Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

seluruh hasil pengamatannya terkait alat 

peraga tentang Pembentukan Bayangan 

padaCermin yang pada LKPD dengan 

lengkap. Hasil pengamatan secara lengkap 

dapat dituliskan: 1) Terlihat bayangan pada 

cermin, baik kaca spion maupun cermin hias 

2) Bayangan yang terbentuk pada kaca spion 

lebih kecil diandingkan aslinya 3) Bayangan 

yang terbentuk pada cermin hias memiliki 

ukuran yang sama. 

4 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

dua hal penting terkait alat peraga tentang 

Pembentukan Bayangan padaCermin pada 

LKPD dengan benar. 

3 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

satu hal penting terkait alat peraga 

Pembentukan Bayangan padaCerminpada 

LKPD dengan benar. 

2 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

hasil pengamatannya terkait alat peraga 

tentang Pembentukan Bayangan padaCermin 

pada LKPD namun tidak benar. 

1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak menuliskan hasil pengamatannya terkait 

alat peraga tentang Pembentukan Bayangan 

padaCermin pada LKPD. 

0 

2.  Berhipotesis  

 Merumuskan 

Hipotesis 

Peserta didik dalam kelompok merumuskan 

hipotesis tentang percobaan Pembentukan 

Bayangan padaCermindan menuliskannya 

pada LKPD secara lengkap dan benar. 

Rumusan hipotesis secara lengkap dan benar 

yaitu: Cermin dapat menampilkan bayangan. 

Bayangan yang terbentuk tergantung dengan 

jenis cermin yang digunakan dimana jika jenis 

4 

Lampiran 4.3 
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cerminnya berbeda maka bayangan yang 

terbentuk juga berbeda. 

Peserta didik dalam kelompok merumuskan 

sebagian besar hipotesis tentang percobaan 

Pembentukan Bayangan padaCermindan 

menuliskannya pada LKPD dengan benar. 

Contohnya:  Cermin dapat menampilkan 

bayangan. Bayangan yang terbentuk 

tergantung dengan jenis cermin yang 

digunakan 

3 

Peserta didik dalam kelompok merumuskan 

sebagian hipotesis tentang Pembentukan 

Bayangan padaCermin dan menuliskannya 

pada LKPD namun dengan benar. Contohnya 

Cermin dapat menampilkan bayangan. 

2 

Peserta didik dalam kelompok merumuskan 

hipotesis tentang Pembentukan Bayangan 

padaCermin dan menuliskannya pada LKPD 

namun tidak benar. Contohnya: Semua jenis 

cermin menampilkan bayangan yang sama 

besar. 

1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak merumuskan hipotesis tentang 

percobaan Pembentukan Bayangan 

padaCermin. 

0 

3. Merencanakan Penelitian/Eksperimen 

 a. Menuliskan 

Alat dan Bahan 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

seluruh alat dan bahan yang akan digunakan 

saat melakukan percobaan Pembentukan 

Bayangan padaCermin dengan lengkap. Alat 

dan bahan yang akan digunakan pada 

percobaan Pembentukan Bayangan 

padaCermin yaitu: Perc. 1 (2 Buah cermin 

datar, busur derajat dan lilin), Perc. 2 (meja 

optic, rel presisi, tumpukan berpenjepit, 

cermin cekung, lilin dan mistar) 

4 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 6-7 

alat dan bahan yang akan digunakan saat 

melakukan dua percobaan Pembentukan 

Bayangan padaCermin dengan benar. 

3 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 3-5 

dan bahan yang akan digunakan saat 

melakukan dua percobaan Pembentukan 

Bayangan padaCermin dengan benar. 

2 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 1-2 1 
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alat dan bahan yang akan digunakan saat 

melakukan dua percobaan Pembentukan 

Bayangan padaCermin dengan benar. 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak menuliskan alat dan bahan yang akan 

digunakan saat melakukan dua percobaan 

Pembentukan Bayangan padaCermin. 

0 

b. Melakukan 

Percobaan 

Peserta didik dalam kelompok melakukan 

percobaan Pembentukan Bayangan 

padaCerminsesuai dengan langkah kerja 

dengan tepat. 

4 

Peserta didik dalam kelompok melakukan 

percobaan Pembentukan Bayangan 

padaCerminsesuai dengan langkah kerja 

namun kurang tepat. 

3 

Peserta didik dalam kelompok melakukan 

percobaan Pembentukan Bayangan 

padaCerminkurang sesuai dengan langkah 

kerja dan kurang tepat. 

2 

Peserta didik dalam kelompok melakukan 

percobaan Pembentukan Bayangan 

padaCermintidak sesuai dengan langkah kerja 

dan tidak tepat. 

1 

Peserta didik dalam kelompok tidak dapat 

melakukan percobaan Pembentukan 

Bayangan padaCermin. 
0 

4.  Menginterprestasikan Data 

 a. Mengisi Tabel 

Pengamatan 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

seluruh hasil percobaannya Pembentukan 

Bayangan padaCermin pada tabel pengamatan 

pada LKPD secara lengkap. 

4 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

sebagian besar hasil percobaannya tentang 

Pembentukan Bayangan padaCerminpada 

tabel pengamatan pada LKPD dengan kurang 

lengkap. 

3 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

sebagian hasil percobaannya tentang 

Pembentukan Bayangan padaCermin pada 

2 
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tabel pengamatan pada LKPD dengan cukup 

lengkap. 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

sebagian kecil hasil percobaannya tentang 

Pembentukan Bayangan padaCermin pada 

tabel pengamatan pada LKPD dengan tidak 

lengkap 

1 

Peserta didik dalam kelompok tidak 

menuliskan hasil percobaannya pada LKPD. 0 

b. Menjawab     

Pertanyaan 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

menjawab dua pertanyaan yang ada pada 

LKPD dengan benar. 

4 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

menjawab dua  pertanyaan yang ada pada 

LKPD dengan benar namun salah satunya 

kurang lengkap. 

3 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

menjawab satu pertanyaan yang ada pada 

LKPD dengan benar. 

2 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

menjawab satu pertanyaan yang ada pada 

LKPD dengan benar namun kurang lengkap. 

1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak menjawab pertanyaan yang ada pada 

LKPD. 

0 

5. Berkomunikasi 

 a. Diskusi Kelompok Seluruh peserta didik dalam kelompok aktif 

dalam berdiskusi. 
4 

Sebagian besar peserta didik dalam kelompok 

aktif dalam berdiskusi. 
3 

Sebagian peserta didik dalam kelompok aktif 

dalam berdiskusi 
2 

Sebagian kecil peserta didik dalam kelompok 

aktif dalam berdiskusi 
1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak melakukan kegiatan diskusi. 
0 

 b. Mempresentasi-kan 

Hasil Percobaan 

Peserta didik dalam kelompok 

mempresentasikan hasil percobaan dengan 

baik, serta argumen yang disampaikan sesuai 

dengan hasil percobaan dan memiliki 

landasan teoritis. 

4 

Peserta didik dalam kelompok 

mempresentasikan hasil percobaan dengan 
3 
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kurang baik, serta argumen yang disampaikan 

sesuai dengan hasil percobaan dan kurang 

memiliki landasan teoritis. 

Peserta didik dalam kelompok 

mempresentasikan hasil percobaan dengan 

cukup baik, serta argumen yang disampaikan 

sesuai dengan hasil percobaan dan cukup 

memiliki landasan teoritis. 

2 

Peserta didik dalam kelompok 

mempresentasikan hasil percobaan dengan 

tidak baik, serta argumen yang disampaikan 

sesuai dengan hasil percobaan namun tidak 

memiliki landasan teoritis. 

1 

Peserta didik dalam kelompok tidak dapat 

mempresentasikan hasil percobaannya. 
0 

6. Menyimpulkan 

 Merumuskan 

Kesimpulan 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

merumuskan seluruh kesimpulan tentang 

kegiatan Pembentukan Bayangan padaCermin 

benda dan menuliskannya pada LKPD dengan 

lengkap. 

4 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

merumuskan sebagian besar kesimpulan 

tentang kegiatan Pembentukan Bayangan 

padaCermin dan menuliskannya pada LKPD 

dengan kurang lengkap. 

3 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

merumuskan sebagian kesimpulan tentang 

kegiatan Pembentukan Bayangan padaCermin 

dan menuliskannya pada LKPD dengan cukup 

lengkap. 

2 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

merumuskan sebagian kecil kesimpulan 

tentang kegiatan Pembentukan Bayangan 

padaCermin dan menuliskannya pada LKPD 

dengan tidak lengkap. 

1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak merumuskan kesimpulan tentang 

kegiatan Pembentukan Bayangan padaCermin 

0 

 

 

 

PEDOMAN PENILAIAN KETERAMPILAN PROSES SAINS PESERTA 

DIDIK 04 

 Lampiran 4.4 
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Nama Sekolah  : SMP Negeri 21 Poleang Tenggara 

Kelas/Semester  : VIII 

Materi Pokok  : Cahaya dan Alat Optik 

No 

Indikator 

Keterampilan Proses 

Sains 

Kriteria Skor 

1. Observasi  

 

Mengobservasi Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

seluruh hasil pengamatannya terkait alat 

peraga tentang Bayangan padaLensa 

Cembung yang ditampilkan guru pada LKPD 

dengan lengkap. Hasil pengamatan secara 

lengkap dapat dituliskan: 1) Bentuk lup 

melengkung keluar 2) Benda yang dilihat 

menggunakan lup terlihat lebih besar dari 

ukuran aslinya. 

4 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

dua hal penting terkait alat peraga tentang 

Bayangan padaLensa Cembung yang 

ditampilkan guru pada LKPD dengan benar 

namun salah satunya kurang lengkap. 

3 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

satu hal penting terkait alat peraga Bayangan 

padaLensa Cembung yang ditampilkan guru 

pada LKPD dengan benar. 

2 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

satu hal penting terkait alat peraga tentang 

Bayangan padaLensa Cembung yang 

ditampilkan guru pada LKPD dengan benar 

namun kurang lengkap. 

1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak menuliskan hasil pengamatannya 

terkait alat peraga tentang Bayangan 

padaLensa Cembung yang ditampilkan guru 

pada LKPD. 

0 

2.  Berhipotesis  

 Merumuskan 

Hipotesis 

Peserta didik dalam kelompok merumuskan 

hipotesis tentang percobaan Bayangan pada 

Lensa Cembung dan menuliskannya pada 

LKPD secara lengkap dan benar. Rumusan 

hipotesis secara lengkap dan benar yaitu: Lup 

termasuk lensa cembung yang melengkung 

keluar dimana ukuran benda menjadi lebih 

besar ketika dilihat menggunakan lup 

tersebut. 

4 

Peserta didik dalam kelompok merumuskan 3 
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sebagian besar hipotesis tentang percobaan 

Bayangan pada Lensa Cembung dan 

menuliskannya pada LKPD dengan benar 

namun kurang lengkap. Contohnya: Benda 

yang terlihat menggunakan lup terlihat besar. 

Peserta didik dalam kelompok merumuskan 

sebagian kecil hipotesis tentang Bayangan 

pada Lensa Cembung dan menuliskannya 

pada LKPD dengan benar. Contohnya: Lup 

termasuk lensa 

2 

Peserta didik dalam kelompok merumuskan 

sebgian kecil hipotesis tentang percobaan 

Bayangan pada Lensa Cembung dan 

menuliskannya pada LKPD namun tidak 

benar. Contohnya: Lup tidak termasuk lensa 

dan tidak dapat memperbesar ukuran benda 

saat menggunakannya 

1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak merumuskan hipotesis tentang 

percobaan Bayangan pada Lensa Cembung 

0 

3. Merencanakan Penelitian/Eksperimen 

 a. Menuliskan 

Alat dan Bahan 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

seluruh alat dan bahan yang akan digunakan 

saat melakukan percobaan Bayangan pada 

Lensa Cembung dengan lengkap. Alat dan 

bahan yang akan digunakan pada percobaan 

Bayangan pada Lensa Cembung yaitu: 1) 

meja optic 2) rel presisi 3) lensa +50 mm 4) 

lensa +100 mm 5) senter 6) tumpukan 

berpenjepit 7) diafragma anak panah 

4 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 5-

6 alat dan bahan yang akan digunakan saat 

melakukan percobaan Bayangan pada Lensa 

Cembung dengan benar. 

3 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 3-

4 alat dan bahan yang akan digunakan saat 

melakukan percobaan Bayangan pada Lensa 

Cembung dengan benar 

2 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 1-

2 alat dan bahan yang akan digunakan saat 

melakukan Bayangan pada Lensa Cembung 

namun tidak benar. 

1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak menuliskan alat dan bahan yang akan 
0 
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digunakan saat melakukan percobaan 

Bayangan pada Lensa Cembung 

b. Melakukan 

Percobaan 

Peserta didik dalam kelompok melakukan 

percobaan Bayangan pada Lensa Cembung 

sesuai dengan langkah kerja dengan tepat. 
4 

Peserta didik dalam kelompok melakukan 

percobaan mengamati arus konvek Bayangan 

pada Lensa Cembung si sesuai dengan 

langkah kerja namun kurang tepat. 

3 

Peserta didik dalam kelompok melakukan 

percobaan Bayangan pada Lensa Cembung 

kurang sesuai dengan langkah kerja dan 

kurang tepat. 

2 

Peserta didik dalam kelompok melakukan 

percobaan Bayangan pada Lensa Cembung 

tidak sesuai dengan langkah kerja dan tidak 

tepat. 

1 

Peserta didik dalam kelompok tidak dapat 

melakukan percobaan mengamati arus 

konveksi. 
0 

4.  Menginterprestasikan Data 

 a. Mengisi Tabel 

Pengamatan 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

seluruh hasil percobaannya tentang 

Bayangan pada Lensa Cembung i pada tabel 

pengamatan pada LKPD secara lengkap. 

4 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

sebagian besar hasil percobaannya tentang 

Bayangan pada Lensa Cembung pada tabel 

pengamatan pada LKPD dengan kurang 

lengkap. 

3 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

sebagian hasil percobaannya tentang 

Bayangan pada Lensa Cembung pada tabel 

pengamatan pada LKPD dengan cukup 

lengkap. 

2 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

sebagian kecil hasil percobaannya tentang 

Bayangan pada Lensa Cembung pada tabel 

pengamatan pada LKPD dengan tidak 

1 
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lengkap 

Peserta didik dalam kelompok tidak 

menuliskan hasil percobaannya pada LKPD. 0 

b. Menjawab     

Pertanyaan 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

menjawab dua pertanyaan yang ada pada 

LKPD dengan benar. 

4 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

menjawab dua  pertanyaan yang ada pada 

LKPD dengan benar namun salah satunya 

kurang lengkap. 

3 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

menjawab satu pertanyaan yang ada pada 

LKPD dengan benar. 

2 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

menjawab satu pertanyaan yang ada pada 

LKPD dengan benar namun kurang lengkap. 

1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak menjawab pertanyaan yang ada pada 

LKPD. 

0 

5. Berkomunikasi 

 a. Diskusi Kelompok Seluruh peserta didik dalam kelompok aktif 

dalam berdiskusi. 
4 

Sebagian besar peserta didik dalam 

kelompok aktif dalam berdiskusi. 
3 

Sebagian peserta didik dalam kelompok aktif 

dalam berdiskusi 
2 

Sebagian kecil peserta didik dalam kelompok 

aktif dalam berdiskusi 
1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak melakukan kegiatan diskusi. 
0 

 b. Mempresentasi-kan 

Hasil Percobaan 

Peserta didik dalam kelompok 

mempresentasikan hasil percobaan dengan 

baik, serta argumen yang disampaikan sesuai 

dengan hasil percobaan dan memiliki 

landasan teoritis. 

4 

Peserta didik dalam kelompok 

mempresentasikan hasil percobaan dengan 

kurang baik, serta argumen yang 

disampaikan sesuai dengan hasil percobaan 

dan kurang memiliki landasan teoritis. 

3 

Peserta didik dalam kelompok 

mempresentasikan hasil percobaan dengan 

cukup baik, serta argumen yang disampaikan 

sesuai dengan hasil percobaan dan cukup 

2 
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memiliki landasan teoritis. 

Peserta didik dalam kelompok 

mempresentasikan hasil percobaan dengan 

tidak baik, serta argumen yang disampaikan 

sesuai dengan hasil percobaan namun tidak 

memiliki landasan teoritis. 

1 

Peserta didik dalam kelompok tidak dapat 

mempresentasikan hasil percobaannya. 
0 

6. Menyimpulkan 

 Merumuskan 

Kesimpulan 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

merumuskan seluruh kesimpulan tentang 

kegiatan mengamati dan melakukan 

percobaan Bayangan pada Lensa  dan 

menuliskannya pada LKPD dengan lengkap. 

4 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

merumuskan sebagian besar kesimpulan 

tentang kegiatan mengamati dan melakukan 

percobaan Bayangan pada Lensa  dan 

menuliskannya pada LKPD dengan kurang 

lengkap. 

3 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

merumuskan sebagian kesimpulan tentang 

kegiatan mengamati dan melakukan 

percobaan Bayangan pada Lensa  dan 

menuliskannya pada LKPD dengan cukup 

lengkap. 

2 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

merumuskan sebagian kecil kesimpulan 

tentang kegiatan mengamati dan melakukan 

percobaan Bayangan pada Lensa  dan 

menuliskannya pada LKPD dengan tidak 

lengkap. 

1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak merumuskan kesimpulan tentang 

kegiatan mengamati dan melakukan 

percobaan Bayangan pada Lensa   

0 

 

 

 

 

PEDOMAN PENILAIAN KETERAMPILAN PROSES SAINS PESERTA 

DIDIK 05 

Lampiran 4.5 
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Nama Sekolah  : SMP Negeri 21 Poleang Tenggara 

Kelas/Semester  : VIII 

Materi Pokok  : Cahaya dan Alat Optik 

No 

Indikator 

Keterampilan Proses 

Sains 

Kriteria Skor 

1. Observasi  

 

Mengobservasi Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

seluruh hasil pengamatannya terkait 

pengamatan tentang Mata dan Alat Optik 

yang ditampilkan guru pada LKPD dengan 

lengkap. Hasil pengamatan secara lengkap 

dapat dituliskan: 1) Bayangan dapat 

terbentuk demikian karena mata memiliki 

lensa. Kita dapat melihat secara tegak dan 

sama besar karena ada proses penerjemahan 

di otak sehingga hasilnya sama dengan 

aslinya. 2) Prinsip kerja mikroskop secara 

umum memanfaatkan prinsip pemantulan 

dan pembiasan cahaya 

4 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

dua hal penting terkait pengamatanr  tentang 

Mata dan Alat Optik yang ditampilkan guru 

pada LKPD namun salah satunya kurang 

lengkap. 

3 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

satu hal penting terkait pengamatan tentang 

Mata dan Alat Optik yang ditampilkan guru 

pada LKPD dengan jawaban yang cukup 

lengkap. 

2 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

satu hakl penting terkait pengamatan tentang 

Mata dan Alat Optik yang ditampilkan guru 

pada LKPD namun kurang lengkap. 

1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak menuliskan hasil pengamatannya 

terkait pengamatan  tentang Mata dan Alat 

Optik yang ditampilkan guru pada LKPD. 

0 

2.  Berhipotesis  

 Merumuskan 

Hipotesis 

Peserta didik dalam kelompok merumuskan 

hipotesis tentang percobaan Pembentukan 

Bayangan pada Mata dan Alat Optik dan 

menuliskannya pada LKPD secara lengkap 

dan benar. Rumusan hipotesis secara lengkap 

dan benar yaitu: “Bayangan yang terbentuk 

 4 
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pada mata dikarenakana adanya lensa pada 

mata dan hasilnya secara nyata tegak dan 

sama besar karena ada  otak yang mengolah/ 

menerjemah sehingga hasilnya demikian. 

Prinsip kerja mikroskop memanfaatkan 

prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya.” 

Peserta didik dalam kelompok merumuskan 

sebagian besar hipotesis tentang percobaan 

Pembentukan Bayangan pada Mata dan Alat 

Optik dan menuliskannya pada LKPD 

dengan benar. Contohnya : “Bayangan yang 

terbentuk pada mata dikarenakana adanya 

lensa. Prinsip kerja mikroskop 

memanfaatkan prinsip pemantulan dan 

pembiasan cahaya” 

3 

Peserta didik dalam kelompok merumuskan 

sebagian hipotesis tentang percobaan 

Pembentukan Bayangan pada Mata dan Alat 

Optik dan menuliskannya pada LKPD 

dengan benar. Contohnya: “Bayangan yang 

terbentuk pada mata dikarenakana adanya 

lensa ” 

2 

Peserta didik dalam kelompok merumuskan 

sebagian kecil hipotesis tentang percobaan 

Pembentukan Bayangan pada Mata dan Alat 

Optik dan menuliskannya pada LKPD namun 

kurang lengkap. Contohnya: bayangan 

terbentuk oleh bagian mata. 

1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak merumuskan hipotesis tentang 

percobaan Pembentukan Bayangan pada 

Mata dan Alat Optik 

0 

3. Merencanakan Penelitian/Eksperimen 

 a. Menuliskan Alat 

dan Bahan 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

seluruh alat dan bahan yang akan digunakan 

saat melakukan percobaan Pembentukan 

Bayangan pada Mata dan Alat Optik dengan 

lengkap. Alat dan bahan yang akan 

digunakan pada percobaan membandingkan 

energi panas benda yaitu: 1) meja optic 2) rel 

presisi 3) lensa 50 mm 4) lensa +100 mm 5) 

senter 6) tumpukan berpenjepit 7) diafragma 

anak panah 

4 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 5-

6 alat dan bahan yang akan digunakan saat 
3 
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melakukan percobaan Pembentukan 

Bayangan pada Mata dan Alat Optik dengan 

benar. 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 3-

4 alat dan bahan yang akan digunakan saat 

melakukan percobaan Pembentukan 

Bayangan pada Mata dengan benar. 

2 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 1-

2 alat dan bahan yang akan digunakan saat 

melakukan Pembentukan Bayangan pada 

Mata dan Alat Optik namun tidak benar. 

1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak menuliskan alat dan bahan yang akan 

digunakan saat melakukan percobaan 

Pembentukan Bayangan pada Mata. 

0 

b. Melakukan 

Percobaan 

Peserta didik dalam kelompok melakukan 

percobaan Pembentukan Bayangan pada 

Mata dan Alat Optik sesuai dengan langkah 

kerja dengan tepat. 

4 

Peserta didik dalam kelompok melakukan 

percobaan Pembentukan Bayangan pada 

Mata dan Alat Optik sesuai dengan langkah 

kerja namun kurang tepat. 

3 

Peserta didik dalam kelompok melakukan 

percobaan Pembentukan Bayangan pada 

Mata dan Alat Optik kurang sesuai dengan 

langkah kerja dan kurang tepat. 

2 

Peserta didik dalam kelompok melakukan 

percobaan Pembentukan Bayangan pada 

Mata dan Alat Optik tidak sesuai dengan 

langkah kerja dan tidak tepat. 

1 

Peserta didik dalam kelompok tidak dapat 

melakukan percobaan Pembentukan 

Bayangan pada Mata dan Alat Optik. 

0 

4.   Menginterprestasikan Data  

 a. Mengisi Tabel 

Pengamatan 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

seluruh hasil percobaannya Pembentukan 

Bayangan pada Mata dan Alat Optik pada 

tabel pengamatan pada LKPD secara 

lengkap. 

4 
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Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

sebagian besar hasil percobaannya tentang 

Pembentukan Bayangan pada Mata dan Alat 

Optik pada tabel pengamatan pada LKPD 

dengan kurang lengkap. 

3 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

sebagian hasil percobaannya tentang 

Pembentukan Bayangan pada Mata dan Alat 

Optik pada tabel pengamatan pada LKPD 

dengan cukup lengkap. 

2 

Peserta didik dalam kelompok menuliskan 

sebagian kecil hasil percobaannya tentang 

Pembentukan Bayangan pada Mata dan Alat 

Optik pada tabel pengamatan pada LKPD 

dengan tidak lengkap 

1 

Peserta didik dalam kelompok tidak 

menuliskan hasil percobaannya pada LKPD. 0 

b. Menjawab     

Pertanyaan 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

menjawab tiga pertanyaan yang ada pada 

LKPD dengan benar. 

4 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

menjawab dua  pertanyaan yang ada pada 

LKPD benar. 

3 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

menjawab satu pertanyaan yang ada pada 

LKPD dengan benar. 

2 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

menjawab satu pertanyaan yang ada pada 

LKPD dengan benar namun kurang lengkap. 

1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidakk menjawab pertanyaan yang ada pada 

LKPD. 

0 

5. Berkomunikasi 

 a. Diskusi Kelompok Seluruh peserta didik dalam kelompok aktif 

dalam berdiskusi. 
4 

Sebagian besar peserta didik dalam 

kelompok aktif dalam berdiskusi. 
3 

Sebagian peserta didik dalam kelompok aktif 

dalam berdiskusi 
2 

Sebagian kecil peserta didik dalam kelompok 

aktif dalam berdiskusi 
1 

Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak melakukan kegiatan diskusi. 
0 
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 b. Mempresentasik

an Hasil 

Percobaan 

Peserta didik dalam kelompok 

mempresentasikan hasil percobaan dengan 

baik, serta argumen yang disampaikan sesuai 

dengan hasil percobaan dan memiliki 

landasan teoritis. 

4 

Peserta didik dalam kelompok 

mempresentasikan hasil percobaan dengan 

kurang baik, serta argumen yang 

disampaikan sesuai dengan hasil percobaan 

dan kurang memiliki landasan teoritis. 

3 

Peserta didik dalam kelompok 

mempresentasikan hasil percobaan dengan 

cukup baik, serta argumen yang disampaikan 

sesuai dengan hasil percobaan dan cukup 

memiliki landasan teoritis. 

2 

Peserta didik dalam kelompok 

mempresentasikan hasil percobaan dengan 

tidak baik, serta argumen yang disampaikan 

sesuai dengan hasil percobaan namun tidak 

memiliki landasan teoritis. 

1 

Peserta didik dalam kelompok tidak dapat 

mempresentasikan hasil percobaannya. 
0 

6. Menyimpulkan 

 Merumuskan 

Kesimpulan 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

merumuskan seluruh kesimpulan tentang 

kegiatan Pembentukan Bayangan pada Mata 

dan Alat Optik benda dan menuliskannya 

pada LKPD dengan lengkap. 

4 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

merumuskan sebagian besar kesimpulan 

tentang kegiatan Pembentukan Bayangan 

pada Mata dan Alat Optik dan 

menuliskannya pada LKPD dengan kurang 

lengkap. 

3 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

merumuskan sebagian kesimpulan tentang 

kegiatan Pembentukan Bayangan pada Mata 

dan Alat Optik dan menuliskannya pada 

LKPD dengan cukup lengkap. 

2 

Peserta didik dalam kelompok dapat 

merumuskan sebagian kecil kesimpulan 

tentang kegiatan Pembentukan Bayangan 

pada Mata dan Alat Optik dan 

menuliskannya pada LKPD dengan tidak 

lengkap. 

1 
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Peserta didik dalam kelompok sama sekali 

tidak merumuskan kesimpulan tentang 

kegiatan Pembentukan Bayangan pada Mata 

dan Alat Optik. 

0 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN PROSES SAINS PESERTA DIDIK SIKLUS I 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 21 Poleang Tenggara 

Kelas/Semester  : VIII 

Materi Pokok  : Cahaya dan Alat Optik 

Isilah dengan tanda chek list (√) pada kolom yang sesuai dengan nilai perolehan peserta didik ! 

No Keterampilan Proses Sains Skor 

Pertemuan I Pertemuan II 

Kelompok Kelompok 

1 2 3 1 2 3 

1. Observasi 

 Mengobservasi 4       

3       

2       

1       

2. Berhipotesis 

 

Merumuskan hipotesis 4       

3       

2       

1       

Lampiran4.6
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3. Merencanakan Penelitian/Eksperimen 

 

a. Menuliskan Alat dan Bahan 4       

3       

2       

1       

b. Melakukan percobaan 4       

3       

2       

1       

4. Menginterprestasikan Data 

 

a. Mengisi Tabel  
Pengamatan 

4       

3       

2       

1       

b. Menjawab Pertanyaan 4       

3       

2       
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1       

5. Berkomunikasi 

 a. Diskusi Kelompok 4       

3       

2       

1       

 

b. Mempresentasikan  hasil percobaan 4       

3       

2       

1       

6. Menyimpulkan 

 Merumuskan Kesimpulan. 4       

3       

2       
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN PROSES SAINS PESERTA DIDIK SIKLUS II 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 21 Poleang Tenggara 

Kelas/Semester  : VIII/ II (Dua) 

Materi Pokok  : Cahaya dan Alat Optik 

Isilah dengan tanda chek list (√) pada kolom yang sesuai dengan nilai perolehan peserta didik ! 

No Keterampilan Proses Sains Skor 

Pertemuan I Pertemuan II 

Kelompok Kelompok 

1 2 3 1 2 3 

1. Observasi 

 Mengobservasi 4       

3       

2       

1       

2. Berhipotesis 

 

Merumuskan hipotesis 4       

3       

2       

Lampiran4.7
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1       

3. Merencanakan Penelitian/Eksperimen 

 

c. Menuliskan Alat dan Bahan 4       

3       

2       

1       

d. Melakukan percobaan 4       

3       

2       

1       

4. Menginterprestasikan Data 

 

c. Mengisi Tabel  

Pengamatan 

4       

3       

2       

1       

d. Menjawab Pertanyaan 4       
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3       

2       

1       

5. Berkomunikasi 

 a. Diskusi Kelompok 4       

3       

2       

1       

 

b. Mempresentasikan  hasil 

percobaan 

4       

3       

2       

1       

6. Menyimpulkan 

 Merumuskan Kesimpulan. 4       

3       

2       
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KISI-KISI TES RANAH PENGETAHUAN SIKLUS I  

SUB MATERI POKOK SIFAT-SIFAT CAHAYA DAN PEMBENTUKAN BAYANGAN PADA CERMIN 

Nama Sekolah   : SMP Negeri 21 Poleang Tenggara 

Mata Pelajaran   : IPA 

Kelas/Semester   : VIII  

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

Kompetensi Dasar : 3.12 Menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, 

serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan 

prinsip kerja alat optik 

No. Indikator Konsep 

Dimensi 

Proses 

Kognitif 

Format Asesmen Soal 

No. Soal 

1. Mengingat kembali 

pengertian cahaya 

dengan benar 

C1 

Diberikan suatu pertanyaan tentang cahaya, 

peserta didik dapat mengingat kembali 

pengertian cahaya 

Jelaskan apa yang dimaksud dengan 

cahaya? 

1a 

2. Mengklasifikasikan 

sifat-sifat cahaya 

dengan benar 

C2 

Diberikan gambar ilustrasi tentang sifat-sifat 

cahaya, peserta didik dapat mengidentifiksi 

sifat-sifat cahaya denan benar.  

Perhatikan gambar berikut ini ! 

 
(Gambar a) 

 
 

1b 

Lampiran 5.1 
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(Gambar b) 

m 

 
(Gambar c) 

 

Cahaya memiliki sifat-sifat khusus. 

Jelaskan masing-masing sifat yang 

dimiliki cahaya berdasarkan gambar 

diatas ? 
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3. Mengimplementas

ikan hukum 

Snellius tentang 

pemantulan 

menentukan besar 

sudut pantul dari 

suatu sinar datang 

dengan benar. 

C3 

Diberikan  tabel hasil pengamatan dan gambar  

hukum Snellius tentang pemantulan cahaya 

pada cermin datar, peserta didik dapat 

mengingat kembali hukum Snellius tentang 

pemantulan cahaya 

 

a. Lengkapilah tabel hasil 

pengamatan pada percobaan 

membuktikan hukum  Snellius 

tentang pemantulan cahaya 

pada cermin datar dibawah ini 

! 

No.  Sudut 

datang 

Sudut 

pantul 

1. 15 ........ 

2. ........ 25 

3. 35 …..... 

4. 37 …….. 

Amati gambar di bawah ini ! 

 

b. Tuliskan kesimpulan 

berdasarkan gambar  tabel 

2 
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hasil pengamatan diatas! 

4. Menjelaskan 

pengertian cermin 

dengan benar 

 

C2 

Diberikan suatu pertanyaan tentang cermin, 

peserta didik dapat mengingat kembali 

pengertian cermin dengan tepat. 

Jelaskan apa ang dimaksud dengan 

cermin ? 

3a 

5. Membedakan jenis-

jenis cermin dengan 

benar 
C4 

a. Diberikan gambar mengenai salah satu jernis 

cermin beserta hasil pantulannya, pserta didik 

dapat mengenali jenis cermin. 

Perhatikan gambar di bawah ini ? 3b 



146 

 

 
 

 

Jelaskan termasuk jenis cermin apa 

pada gambar tersebut ! 

6. Menentukan 

banyaknya bayangan 

yang dibentuk oleh 

dua cermin datar 

bersudut dengan 

benar 

C4 

Diberikan tabel mengenai sudut yang 

terbentuk diantara dua cermin datar. Peserta 

didik dapat menentukan banyaknya bayangan 

yang terbentuk dari dua cermin datar 

menggunakan rumus. 

Isilah tabel di bawah ini serta cara 

mendapatkannya ! 

No 

Besar 

Sudut 

antara 

Cermin 1 

dan 2 

Jumlah 

Bayangan 

1. 300  

2. 400  

3. 900  

 

4 

7. Mengatribusikan 

pembentukan bayangan 
pada cermin lengkung 

C4 

a. Diberikan suatu informasi tentang sebuah 

benda berada di depan cermin cekung  

untuk ditentukan jarak bayangan dan  sifat 

Sebuah benda diletakkan 10 cm di 

depan cermin cekung. Jika jarak focus 
cermin tersebut 4 cm, tentukanjarak 

5a 
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dengan benar bayangn yang dibentuk, peserta didik dapat 

menafsirkan pembentukan cbayangan pada 

cermin cekung 

bayangan tentukan jarak bayangan yang 

dibentuk, gambar diagram sinarnya dan 

nyatakan 3 sifat-sifatnya ? 

8.  Menentukan keterkaitan 

antara titik fokus, jarak 

benda, dan jarak 

bayangan pada cermin 

cekung dan cermin 

cembung dengan benar 

C4 

b. Diberikan suatu informasi tentang sebuah 

benda berada di depan cermin cembung  

untuk ditentukan jarak bayangan benda dan 

tinggi bayangan, peserta didik dapat 

menentukan jarak bayangan 

Sebuah benda setinggi 3 cm berada 

pada jarak 5 cm di depan cermin 

cembung dengan fokus 5 cm. 

Berapakah jarak bayangan benda? 

 

5b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 
 

KISI-KISI TES RANAH PENGEETAHUAN SIKLUS II 

SUB MATERI POKOK LENSA, ALAT INDRA PENGLIHATAN MANUSIA DAN HEWAN SERTA ALAT OPTIK 

Nama Sekolah   : SMP Negeri 21 Poleang Tenggara 

Mata Pelajaran   : IPA  

Kelas/Semester   : VIII (Delapan) / Genap 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

Kompetensi Dasar : 3.12 Menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, 

serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan 

prinsip kerja alat optik 

No. Indikator Konsep 

Dimensi 

Proses 

Kognitif 

Format Asesmen Soal 

No. 

Soal 

1. Menafsirkan 

pengertian lensa 

dengan benar C1 

Diberikan suatu pertanyaan 

tentang lensa, peserta didik 

dapat memahami pengertian 

lensa.  

Jelaskan apa yang dimaksud dengan lensa ? 1a 

2. Menklasifikasikan 

jenis-jenis lensa 

dengan benar 

 

C2 

Diberikan gambar satu jenis 

lensa, peserta didik dapat 

mengenali jenis lensadan 

pengertiannya. 

Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Termasuk jenis lensa apa pada gambar tersebut, serta 

1b 

Lampiran  5.2 
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jelaskan!  

3.  Mengimplementasika

n sifat-sifat 

pembiasan serta 

pembentukan 

bayangan pada lensa 
lengkung dengan 

benar 
C3 

Diberikan pertanyaan untuk 

menjelaskan sinar istimewa 

lensa lensa cembung serta 

suatu informasi tentang 

sebuah benda berada 
didepan lensa cekung untuk 

melukiskan jalannya sinar 

dan ditentukan sifat 

bayangan yang dibentuk, 

peserta didik dapat 

menafsirkan sifat pembiasan 

serta pembentukan 

bayangan pada lensa 

cekung. 

1. Tulisakan 2 sinar istimewa lensa cembung ! 
2. Sebuah lensa cekung memiliki jarak fokus 40 cm. Apabila 

benda dengan tinggi 10 cm diletakkan 0,6 m didepan 

lensa. 
a. Lukiskan jalannya sinar!  

b. Apa sifat bayangannya? 

2a 

dan 

2b 

4. Menentukan 

keterkaitan antara 

titik fokus, jarak 

benda, dan jarak 

bayangan pada 

lensa cembung 

dengan benar 

C4 

Diberikan sebuah  informasi 

tentang sebuah benda  yang 

berada di depan lensa 

cembung untuk ditentukan 

letak bayangan benda dan 

perbesarannya,peserta didik 

dapat menganalisis 

keterkaitan anatara titik 

focus, jarakbenda dan jarak 

bayangan pada lensa 

cembung. 

sebuah lensa cembung  memliki titik focus 10 cm. Jika 

benda diletakkan pada jarak 20cm, dimanakah  letak 

bayangan benda dan berapakah perbesarannya? 

2c 

5. Mengorganisasi 

pembentukan 

bayangan pada 

manusia dengan benar 

C4 

Diberikan  gambar untuk 

menjelaskan  proses 

pembentukan bayangan 

pada mata manusia, peserta 

Perhatikan gambar berikut ! 3 
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didik dapat menafsirkan 

proses pembentukan 

bayangan pada manusia 

 

 

Berdasarkan gambar diatas jelaskan proses pembentukan 

bayangan pada mata manusia! 

6. Mengklasifikasikan 

bagian-bagian mata 

dan gangguan pada 

mata manusia dengan 

benar 
C2 

b. Diberikan pertanyaan 

tentang baian mata dan 

informasi seseorang yang 

mengalami gangguan mata. 

Peserta didik mampu 

mengklasifikasikan bagian-
bagian mata dan gangguan 

pada mata manusia. 

a. Mata terdiri dari 3 lapisan jaringan yang berlainan, 

Tuliskan nama bagian lapisan tersebut ! 

b. Seseorang yang tidak mampu melihat dengan jelas 

benda-benda yang berada di jarak jauh maupun benda 

yang dekat karena berkurangknya daya akomodasi mata. 

Apa namagangguan mata yang dialami orang tersebut ? 

4 
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7.  Menstrukturkan 

prinsip kerja alat-alat 

optik dengan benar 

C4 

Diberikan sebuah  salah satu 

gambar alat optik 

(mikroskop). Peserta didik 

dapat menstrukturkan  

prinsip kerja mikroskop.   

 

Berdasarkan gambar di atas, jelaskan prinsip kerja 
mikroskop secara terstruktur (minimal menggunakan 6 

bagian mikroskop yang berperan penting dalam 

pembentukan bayangan) sehingga terbentuk bayangan pada 

mata kita ! (Tulis penunjukan huruf  dengan namanya) 

5 
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SMP NEGERI 21 POLEANG TENGGARA 

Mata Pelajaran : IPA  

Hari/Tanggal : Sabtu, 9 Maret 2021 

Waktu : 80 menit 

 

SOAL TES ASPEK PENGETAHUAN SIKLUS I 

1. a)    Jelaskan apa yang dimaksud dengan cahaya? 
b) Perhatikan gambar berikut ini ! 

 
(Gambar a)     (Gambar b) 

 

 
(Gambar c) 

 

Cahaya memiliki sifat-sifat khusus. Jelaskan masing-masing sifat yang dimiliki 
cahaya berdasarkan gambar diatas ? 

2. a) Lengkapilah tabel hasil pengamatan pada percobaan membuktikan hukum  

Snellius tentang pemantulan cahaya pada cermin datar dibawah ini ! 

No.  Sudut 

datang(o) 

Sudut pantul(o) 

1. 15 ........ 

2. ........ 25 

3. 35 …..... 

4. 37 …….. 
b) Amati gambar di bawah ini ! 

 

Tuliskan kesimpulan berdasarkan tabel dan gambar hasil pengamatan diatas! 
3. a)   Jelaskan apa yang dimaksud dengan cermin ? 

Lampiran5.3 
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b) Perhatikan gambar di bawah ini ? 

 

Jelaskan termasuk jenis cermin apa pada gambar tersebut ! 

4. Isilah tabel di bawah ini serta cara mendapatkannya ! 

No 

Besar Sudut 

antara Cermin 1 

dan 2 

Jumlah 

Bayangan 

1. 300  

2. 400  

3. 900  

5. a) Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak focus cermin 

tersebut 4 cm, tentukan  tentukan jarak bayangan yang dibentuk dan gambar diagram 
sinarnya serta nyatakan 3 sifat-sifatnya !  
b) Sebuah benda setinggi 3 cm berada pada jarak 5 cm di depan cermin cembung 

dengan fokus 5 cm. Berapakah jarak bayangan benda? 
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KUNCI JAWABAN ASPEK PENGETAHUAN SIKLUS I 

1. SKOR TOTAL= 20 
a) Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa atau adanya 

medium perambatan (skor 5) 

b) Gambar a = cahaya dapat merambat lurus yaitu cahaya merambat secara 

lurus sehingga akan terlihat ketika melewati celah yang sejajar dan  tidak 

terlihat ketika celahnya digeser atau terhalang oleh bagian kartonn. (skor 5) 

Gambar b = Cahaya dapat dipantulkan artinya sesuai gambar  cahaya dapat 

terpantul secara teratur ketika mengenai suatu benda yang halus (skor 5) 

Gambar c = Cahaya dapat dibiaskan artinya sendok yang dicelupkan 

sebagian dalam air akan terlihat patah dikarenakan jalannya cahaya dari 

bagian sendok yang berada di atas permukaan air dan dari bagian yang 

tercelup dalam air menempuh lintasan yang tidak sama.(skor 5) 

2. SKOR TOTAL= 20 

a) (skor 10) 

b) Kesimpulan berdasarkan gambar dan tabel hasil pengamatan ialah 

menjelaskaskan tentang Hukum Snellius tentang pemantulan cahaya : 
- Sinar datang, garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar  

- Besar sudut datang sama dengan sudut pantul (skor 10) 

3. SKOR TOTAL= 10 

a) Cermin adalah suatu benda yang permukaannya licin atu halus yang dapat 

memantulkan cahaya. (skor 5) 
b) Termasuk jenis cermin lengkung yaitu cermin cembung dimana cermin cembung 

adalah cermin yang  permukaan pemantul yang melengkung keluar (skor 5) 

 

4. SKOR TOTAL= 26 

No 

Besar 

Sudut 

antara 

Cermin 1 

dan 2 

Jumlah 

Bayangan 

1. 300 11 

2. 400 8 

3. 900 3 

 hanya tabel (skor 5) 

Jumlah bayangan 1
3600




 

Untuk sudut  ( ) 
030  

No.  Sudut 

datang (o) 

Sudut 

pantul (o) 

1. 15 15 

2. 25 25 

3. 35 35 

4. 37 37 

Lampiran 5.4 

 



155 

 

 
 

 

Jumlah bayangan 1
30

360
0

0

  

11 (skor 7) 
Untuk 40o 

  Jumlah bayangan 1
40

360
0

0

  

=8 (skor 7)Untuk 90 o 

Jumah bayangan 1
90

360
0

0

  

 =3 (skor 7) 

5. SKOR TOTAL = 34 

a) Dik : s = 10 cm  

 f = 4 cm 

     Dit : s’ = … ? (skor 2) 

    Jawab : 

'

111

ssf
 (skor4)

 

'

1

10

1

4

1

s
  

'

1

10

1

4

1

s
 (skor 2) 

'

1

40

410

s



(skor 2) 

'

1

40

6

s


 

cms 6,6
3

20

6

40
'  (skor 3)
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(skor 5) 

sifat : nyata, terbalik dan diperkecil (skor 3) 

b) Dik : s = 5 cm  

f = -5 cm 

 Dit : s’ = … ? (skor 2) 

'

111

ssf
 (skor 4)

 

'

1

5

1

5

1

s



 

'

1

5

1

5

1

s



(skor 2) 

'

1

5

2

s
 (skor 2) 

cms 5,2
2

5
'  di belakang cermin(

s
kor 3) 

Skor Keseluruhan =110 
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SMP NEGERI 21 POLEANG TENGGARA 

Mata Pelajaran : IPA  

Hari : 

Waktu : 120 menit 

SOAL TES ASPEK PEGETAHUAN SIKLUS II 

1. a) Jelaskan apa yang dimaksud dengan lensa ?  

b) Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

Termasuk jenis lensa apa pada gambar tersebut, serta jelaskan! 
2. a)   Tulisakan 2 sinar istimewa padalensa cembung! 

b) Sebuah lensa cekung memiliki jarak fokus 40 cm. Apabila benda dengan tinggi 10 

cm diletakkan 0,6 m didepan lensa. Lukiskan jalannya sinarnya dan apa sifat 
bayangannya ? 

c) Sebuah lensa cembung  memliki titik fokus 10 cm. Jika benda diletakkan pada 

jarak 20 cm, dimanakah  letak bayangan benda dan berapakah perbesarannya? 
3. Perhatikan gambar berikut ! 

 

Berdasarkan gambar diatas, jelaskan proses pembentukan bayangan pada mata 
manusia! 

4. a) Mata terdiri dari 3 lapisan jaringan yang berlainan, Tuliskan nama bagian lapisan 
tersebut ! 

b) Seseorang yang tidak mampu melihat dengan jelas benda-benda yang berada di 

jarak jauh maupun benda yang dekat karena berkurangknya daya akomodasi mata. 
Apa namagangguan mata yang dialami orang tersebut ? 

5.  

Lampiran5.5
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Berdasarkan gambar di atas, jelaskan prinsip kerja mikroskop secara terstruktur 
(minimal menggunakan 5 bagian mikroskop yang berperan penting dalam 

pembentukan bayangan) sehingga terbentuk bayangan pada mata kita.  

(Tulis penunjukan huruf  dengan namanya. 
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JAWABAN TES ASPEK PENGETAHUAN SIKLUS II 

1) SKOR TOTAL= 20  
a) Lensa adalah benda bening yang memilik ipermukaan lengkung (cekung 

atau cembung) dan berfungsi untuk membiaskan cahaya.(Skor 10) 

b) Termasuk lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa yang bagian 

tengahnya lebih tebal daripada bagian tepi. (Skor 10) 

2) SKOR TOTAL= 40 

a) - sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus 

f2 lensa 

- sinar yang datang dari titik fokus f1 akan dibiaskan sejajar dengan sumbu 

utama(Skor10) 

b)  

(Skor 9) 

Sifat bayangannya adalah maya, tegak dan diperkecil (Skor 3) 

c) Dik : s = 20 cm 
 f = 10 cm 

Dit : s’=…?  

 M =….? (Skor 2) 

Jawab :  

'

111

ssf
 (Skor 4)

 

'

1

20

1

10

1

s
  

'

1

20

1

10

1

s
 (Skor 2) 

'

1

20

1

s
  

cms 20
1

20
'  (Skor 3) 

letak bayangannya yaitu 20 cm dari lensa. (Skor 2) 

Perbesarannya : 

Lampiran 5.6 
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1
20

20'


s

s
M (Skor3) 

Perbesarannya adalah 1 kali (Skor 2) 

3) SKOR TOTAL= 15 
Suatu benda dapat terlihat oleh mata apabila ada cahaya. Cahaya yang 

dipantulkan dari benda akan masuk ke dalam mata melalui kornea dan 

dibiaskan oleh cairan di belakang kornea agar jatuh pada lensa. Kemudian 

lensa mengatur sedemikian rupa sehingga bayangan jatuh pada retina. 

Rangsangan cahaya yang diterima oleh sel-sel indra kemudian diteruskan ke 

saraf mata lalu disampaikan ke pusat penglihatan diotak dan diterjemahkan 

yang disebut sebagai melihat.  

4) SKOR TOTAL= 15 
a) - lapisan luar adalah lapisan sclera membentuk kornea 

- lapisan tengah adalah lapisan koroid membentuk iris 

- lapisan dalam adalah retina (Skor 10) 

b) Presbiopi (Skor 5) 

5) SKOR TOTAL= 20 

 Sumber cahaya mengenai cermin (I), kemudian memantulkan cahaya menuju 

diafragma (J) yang melewati lubang meja optik (F) kemudian mengenai 

preparat, benda yang di preparat akan dilihat melalui lensa objektif dan 

dibiaskan(D) yang ada pada revolver (C) setelah itu menuju tabung mikroskop 

(B) lalu ke lensa okuler dari lensa okuler (A) ke mata kita sehingga tampak 

bayangan benda yang diperbesar 

Skor Keseluruhan Nomor = 110
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Data Keterampilan Proses Sains Peserta Didik pada Siklus I 

No ASPEK KPS Kegiatan 

Pertemuan I Pertemuan II 

Kelompok Kelompok 

1 2 3 1 2 3 

1 Observasi Mengamati alat peraga 2 1 2 2 2 1 

2 Berhipotesis Merumuskan hipotesis 2 1 1 1 2 1 

3 Merencanakan Penelitian/Eksperimen 
Menuliskan Alat dan Bahan 3 3 3 3 3 3 

Melakukan percobaan 3 3 3 3 2 3 

4 
Interprestasi Data 

Mengisi Tabel Pengamatan 3 3 2 4 3 3 

Menjawab Pertanyaan 3 2 3 2 2 2 

5 Komunikasi 
Diskusi Kelompok 3 2 2 3 2 3 

Mempresentasikan  hasil percobaan 2 1 1 2 2 3 

6 Menyimpulkan Merumuskan Kesimpulan 2 1 2 2 1 2 

 

No Aspek KPS 

Pertemuan I Pertemuan II 

JST SM Nilai Kategori P.1 P.2 Kelompok Kelompok 

1 2 3 JS 1 2 3 JS 

1 Observasi 2 1 2 5 2 2 1 5 10 24 41, 67 Kurang 41,67 41,667 

2 Berhipotesis 2 1 1 4 1 2 1 4 8 24 33,33 Sangat Kurang 33,33 33,333 

3 

Merencanaka

n Penelitian/ 

Eksperimen 

3 3 3 9 3 2,5 3 8,5 17,5 24 72,91 Baik 75,00 70,833 

4 
Interprestasi 

Data 
3 2,5 2,5 8 3 2,5 2,5 8 16 24 66, 67 Cukup 66,67 66,667 

5 Komunikasi 
2,

5 
1,5 1,5 5,5 2,5 2 3 7,5 13 24 54,16 Cukup 45,83 62,5 

6 
Menyimpulka

n 
2 1 2 5 2 1 2 5 10 24 41,667 Kurang 41,67 41,667 

Lampiran  6.3 
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7 
Skor Rata -

Rata KPS 

2,

4

1 

1,6

7 
2 

6,0

8 

2,2

5 
2 

2,0

8 

6,3

3 

12,4

7 
24 51,73 Kurang 50,69 52,778 

Keterangan: KPS: Kteramilan Proses Sains;  JS : Jumlah Skor; JST: Jumlah Skor Total; SM: Skor Maksimal; P.1: Pertemuan 1; P.2: Pertemuan  
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Data Keterampilan Proses Sains Peserta Didik pada Siklus II 

No ASPEK KPS Kegiatan   

Pertemuan III Pertemuan IV 

Kelompok Kelompok 

1 2 3 1 2 3 

1 Observasi Mengamati alat peraga 3 2 4 3 3 4 

2 Berhipotesis Merumuskan hipotesis 3 2 3 3 4 3 

3 Merencanakan Penelitian/Eksperimen 
Menuliskan Alat dan Bahan 3 4 3 4 4 4 

Melakukan percobaan 4 4 4 4 4 4 

4 Interprestasi Data 
Mengisi Tabel Pengamatan 3 2 4 4 4 4 

Menjawab Pertanyaan 3 3 4 3 4 2 

 
5 

Komunikasi 
Diskusi Kelompok 3 3 3 4 3 3 

Mempresentasikan  hasil percobaan 3 3 3 4 4 3 

6 Menyimpulkan Merumuskan Kesimpulan 3 4 3 3 3 3 

 

No Aspek KPS 

Pertemuan III Pertemuan IV 

JST SM Nilai Kategori P.3 P.4 Kelompok Kelompok 

1 2 3 JS 1 2 3 JS 

1 Observasi 3 2 3 8 3 3 4 10 18 24 75 Baik 66,67 83,33 

2 Berhipotesis 3 2 3 8 3 4 3 10 18 24 75 Baik 66,67 83,33 

3 

Merencanakan 

Penelitian/ 
Eksperimen 

3

,
5 

4 3,5 11 4 4 4 12 23 24 95,83 Sangat Baik 91,67 100 

4 Interprestasi Data 2 
2,

5 
3 7,5 

3,

5 

3,

5 
3 10 17,5 24 72,91 Baik 62,5 83,33 

5 Komunikasi 3 3 3 9 4 
3.
5 

3,
5 

7,5 20 24 83,33 Cukup 75 91,67 

6 Menyimpulkan 3 4 3 10 3 3 3 9 19 24 79,16 Baik 83,33 75 

7 Skor Rata-rata KPS 2 2, 3,1 8,7 3, 3, 3, 10,6 19,32 24 80,41 Baik 72,5 88,54 

Lampiran 6.4 
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,

9 

7 5 62 5 2 5 

Keterangan: KPS: Kteramilan Proses Sains;  JS : Jumlah Skor; JST: Jumlah Skor Total; SM: Skor Maksimal; P.3: Pertemuan 3; P.4: Pertemuan 4 
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Data Hasil Belajar Ranah Pengetahuan Peserta Didik pada SiklusI 
 

No 

Nama 

Peserta 

Didik 

Nomor Soal 

Σ SKOR NILAI Klasifikasi Ketuntasan 

1 2 3 4 5 

1 
ASR 15 20 10 26 11 82 74,55 baik Tuntas 

2 
AWP 15 13 7 22 13 70 63,64 cukup Belum Tuntas 

3 
A 13 20 10 23 16 82 74,55 baik  Tuntas 

4 
MF 5 18 7 20 21 71 64,55 cukup Belum Tuntas 

5 
ARY 20 5 6 26 13 70 63,64 cukup Belum Tuntas 

6 
AD 8 20 7 2 27 64 58,18 cukup Belum Tuntas 

7 
A 16 11 10 26 0 63 57,27 cukup Belum Tuntas 

8 
A 15 20 10 26 12 83 75,45 baik  Tuntas 

9 
CA 15 14 10 26 21 86 78,18 baik  Tuntas 

10 
CAL 13 18 3 21 0 55 50,00 kurang Belum Tuntas 

11 
D 10 10 8 26 15 69 62,73 cukup Belum Tuntas 

12 
D 10 15 8 26 2 61 55,45 kurang Belum Tuntas 

13 
EK 20 10 8 25 20 83 75,45 baik Tuntas 

14 
H 8 9 3 26 13 50 45,45 kurang Belum Tuntas 

15 
I 15 15 10 26 0 66 60,00 cukup Belum Tuntas 

 

RATA-

RATA 
13,24 13,35 8,47 22,47 11,94 69,47 63,16 cukup Belum Tuntas 

Maksimum 78,18 

Minimum 45,45 

Tuntas 5 orang 

Belum Tuntas 10 orang 

Presentase Ketuntasan 33,33% yang tuntas dan 66,66% yang belum tuntas  
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Data Hasil Belajar Ranah Pengetahuan Peserta Didik pada Siklus II 

No 

Nama 

Peserta 

Didik 

Nomor Soal 

Σ SKOR NILAI Klasifikasi Ketuntasan 

1 2 3 4 5 

1 ASR 20 35 13 6 20 94 85,45 sangat baik Tuntas 

2 AWP 18 35 13 11 10 87 79,09 baik Tuntas 

3 A 19 35 15 11 12 92 83,64 sangat baik Tuntas 

4 MF 20 35 14 8 15 92 83,64 sangat baik Tuntas 

5 ARY 20 25 15 15 15 90 81,82 sangat baik Tuntas 

6 AD 18 30 10 15 15 88 80,00 sangat baik Tuntas 

7 A 20 22 15 15 15 87 79,09 baik Tuntas 

8 A 20 32 12 10 15 89 80,91 Sangat baik Tuntas 

9 CA 20 35 8 10 15 88 80,00 sangat baik Tuntas 

10 CAL 20 22 5 15 8 70 63,64 cukup Belum Tuntas 

11 D 20 25 15 15 18 93 84,55 sangat baik Tuntas 

12 D 20 22 15 8 8 73 66,36 baik Belum Tuntas 

13 EK 20 35 15 15 10 95 86,36 sangat baik Tuntas 

14 H 20 13 10 15 10 68 61,82 kurang Belum Tuntas 

15 I 20 30 10 15 10 85 77,27 baik Tuntas 

 
RATA-

RATA 
18,59 31,06 13,53 12,94 13,24 89,35 81,23 sangat baik Tuntas 

Maksimum 86,36 

Minimum 61,82 

Tuntas 12 orang 

Belum Tuntas 3 orang 

Presentase Ketuntasan 80% yang tuntas dan 20 % yang belum tuntas 
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Data Aktivitas Guru pada Siklus I dan Siklus II 

Aspek yang diamati 

Perilaku Siklus I Perilaku Siklus II 

1 2 
Rata-

Rata 
3 4 

Rata-

Rata 

A.    Pendahuluan 

1. Mengucapkan salam ketika masuk kelas, Mengecek kondisi ruangan, 

kehadiran peserta didik, dan berdoa bersama 
4 4 4 4 4 4 

2. Memberikan apersepsi kepada peserta didik 2 3 2,5 4 4 4 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 3 4 3,5 3 4 3,5 

4. Mengarahkan peserta didik untuk duduk pada kelompoknya masing-

masing 
4 4 4 4 4 4 

B.     Kegiatan Inti 

Stimulation 

1. Membagikan LKPD, lalu menjelaskan cara mengerjakannya 3 4 3,5 4 4 4 

2. Memberikan stimulus kepada peserta didik 3 3 3 4 4 4 

Problem Statemen 

1. Mengarahkan  peserta didik saling bertanya jawab untuk 

mengidentifikasi masalah 
3 3 3 4 4 4 

2. Menulis setiap jawaban dari pertanyaan yang timbul oleh peserta 
didik dipapan tulis, mengarahkan peserta didik memilih salah satu 

jawaban untuk dijadikan hipotesis 

3 3 3 4 4 4 

Data Collection 

1. Mengarahkan peserta didik untuk mempersiapkan alat dan bahan 3 4 3,5 4 4 4 

2. Mengarahkan peserta didik untuk melakukan percobaan sesuai 

LKPD 
3 4 3,5 4 4 4 

3. Membimbing dan mengarahkan peserta didik agar mengumpulkan 

data yang tepat sesuai dengan percobaan 
2 3 2,5 4 4 4 

Lampiran 8.2 



175 

 

 
 

 

Data Processing 

1. Mengarahkan peserta didik saat menganalisis data hasil percobaan. 3 3 3 3 3 3 

2. Mengawasi dan membimbing peserta didik saat menganalisis data 

hasil percobaan 
3 3 3 3 4 3,5 

Verification 

1. Mengarahkan peserta didik untuk  memeriksa hasil percobaan 

dengan hipotesis yang telah dibuat 
3 3 3 4 4 4 

2. Mengawasi, memberikan arahan dan bimbingan agar peserta didik 

dapat mengaitkan temuan alternatif dengan hasil pengolahan data. 
2 3 2,5 4 4 4 

Generalization 

1. Mengarahkan dan membimbing peserta didik dari rmenyimpulkan 
hasil percobaan masing-masing kelompok 

3 4 3,5 4 4 4 

2. Meminta peserta didik menjelaskan kesimpulan yang telah mereka 

buat 
3 3 3 4 4 4 

3. Bersama peserta didik menyimpulkan hasil percobaan 3 3 3 4 4 4 

C.    Penutup 

1. Memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik 3 4 3,5 4 4 4 

2. Melakukan refleksi terhadap seluruh hasil belajar dan proses 

pembelajaran yang telah dilakukan 
3 3 3 4 4 4 

3. Menginformasikan materi pada pertemuan selanjutnya 4 4 4 4 4 4 

D.    Suasana Kelas 

a.    Siswa antusias 2 3 2,5 3 4 3,5 

b.    Guru antusias 3 4 3,5 4 4 4 

c.    Waktu sesuai alokasi 2 3 2,5 3 3 3 

d.   Proses belajar mengajar sesuai scenario 3 3 3,00 3 4 3,5 

Skor Rata-rata aktivitas guru 2,92 3,44 3,18 3,76 3,92 3,84 
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Aspek yang diamati 

Perilaku Siklus I Perilaku Siklus II 

1 2 3 
Rata-

Rata 
4 5 6 

Rata-

Rata 

A.    Pendahuluan 

1. Mengucapkan salam ketika masuk kelas  4 4 4 4 4 4 4 4 

2. Mengecek kondisi ruangan, kehadiran peserta didik, dan berdoa bersama 3 4 3 3,33 4 3 3 3,33 

3. Memberikan apersepsi kepada peserta didik  2 3 3 2,67 3 3 4 3,33 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 3 3 4 3,33 4 4 4 4 

B.     Kegiatan Inti 

Stimulation 

1. Membagikan LKPD, lalu menjelaskan cara mengerjakannya 3 4 3 3,33 4 4 4 4 

2. Memberikan stimulus kepada peserta didik 3 3 3 3 3 4 4 3,67 

Problem Statemen 

1. Mengarahkan  peserta didik saling bertanya jawab untuk 
mengidentifikasi masalah 

3 3 3 3 3 4 4 3,67 

2. Menulis setiap jawaban dari pertanyaan yang timbul oleh peserta didik 

dipapan tulis, mengarahkan peserta didik memilih salah satu jawaban 

untuk dijadikan hipotesis 

4 3 3 3,33 4 4 4 4 

Data Collection 

1. Mengarahkan peserta didik untuk mempersiapkan alat dan bahan 4 3 4 3,67 4 4 4 4 

2. Mengarahkan peserta didik untuk melakukan percobaan sesuai LKPD 3 4 3 3,33 3 4 4 3,67 

3. Membimbing dan mengarahkan peserta didik agar mengumpulkan data 
yang tepat sesuai dengan percobaan 

3 2 3 2,67 3 4 4 3,67 

Data Processing 

1. Mengarahkan peserta didik saat menganalisis data hasil percobaan. 4 4 3 3,67 4 4 4 4 

2. Mengawasi dan membimbing peserta didik saat menganalisis data hasil 

percobaan 
2 3 4 3 3 4 4 3,67 

Verification 
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1. Mengarahkan peserta didik untuk  memeriksa hasil percobaan dengan 

hipotesis yang telah dibuat 
3 3 3 3 3 4 4 3,67 

2. Mengawasi, memberikan arahan dan bimbingan agar peserta didik dapat 
mengaitkan temuan alternatif dengan hasil pengolahan data. 

2 3 3 2,67 4 3 4 3,67 

Generalization 

1. Mengarahkan dan membimbing peserta didik dari rmenyimpulkan hasil 

percobaan masing-masing kelompok 
2 3 3 2,67 3 4 4 3,67 

2. Meminta peserta didik menjelaskan kesimpulan yang telah mereka buat  3 3 3 3 3 4 4 3,67 

3. Bersama peserta didik menyimpulkan hasil percobaan 3 4 4 3,67 4 4 4 4 

C.    Penutup 

1. Memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik 3 4 4 3,67 4 4 4 4 

2. Melakukan refleksi terhadap seluruh hasil belajar dan proses 

pembelajaran yang telah dilakukan 
3 3 3 3 3 4 4 3,67 

3. Menginformasikan materi pada pertemuan selanjutnya 4 4 4 4 4 4 4 4 

D.    Suasana Kelas 

1. Siswa antusias 2 3 3 2,67 3 4 4 3,67 

2. Guru antusias 3 3 4 3,33 3 4 4 3,67 

3. Waktu sesuai alokasi 3 3 4 3,33 3 4 4 3.67 

4.  Proses belajar mengajar sesuai scenario 3 3 3 3 3 4 4 3,67 

Skor Rata-rata Aktivitas Guru 3 3,28 3,32 3,2 3,36 3,88 3,96 3,73 
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DOKUMENTASI 

 

Guru memberikan apresiasi pada peserta didik  Guru menulisan topik yang akan 

dibahas 

 

Guru membagikan LKPD ke peserta didik  Guru Mengarahkan peserta didik 

melakukan demonstrasi 

 

 

 

 

 

Peserta dididk melakuak percobaan tentang cermin cekung 
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Guru membimbing kelompok saat diskusi peserta didikmenyimpulkan hasil 

percobaan 

 

Peserta didik melakukan tes siklus I  Guru membagikan tes siklus II 

 

Peserta didik melakukan tes siklus II  Berdo’a bersama untukmengakhiri 

pembelajaran 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 (CURRICULUM VITAE) 

 

Kab. Bombana 

 Email   : afriani025@gmail.com 

 

II. DATA KELUARGA  

 Nama Orang Tua  

 Ayah               : M.Alwi 

 Ibu                  : Hapida 

 Nama Saudara Kandung  

 Anak Pertama  : Winda Safitri 

     Anak Ketiga    : Karina Pertiwi 

 

III. RIWAYAT PENDIDIKAN 

 SD       : SD Negeri 02 Lemo (2004-2010) 

 SMP    : SMPN 5 Poleang Timur (2010-2013) 

 SMA   : SMA Negeri 4 Bombana (2013-2016) 

I. IDENTITAS DIRI 

 Nama  : Afriani 

 Tempat/tanggal lahir : Lamoare, 25 April 1998 

 Jenis Kelamin  : Perempuan 

 Status Perkawinan : Menikah  

 Agama  : Islam 

 Nomor HP  : 0852 8741 3739 

 Alamat Rumah  : Desa Terapung, Kec. Poleang Tenggara, 

 

Kendari,24 Oktober 2021 

AFRIANI
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