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KATA SAMBUTAN

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi
Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogi

dan profesional, maka

Program Peningkatan Kompetensi
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Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan
peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan
keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan
pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan
Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif
dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini,
pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan
melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi
pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata
UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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PENGANTAR
Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik getaran. Melalui pembahasan materi yang terdapat
pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk mengajarkan
materi tersebut ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan indikator yang
telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan bernalar
peserta didik.
Dalam rangka memudahkan guru dalam mempelajari unit ini, di dalam unit ini
dimuat kompetensi dasar terkait yang memuat target kompetensi dan
indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan tentang aplikasi topik
getaran, soal-soal tes Ujian Negara topik ini di tiga tahun terakhir sebagai
acuan dalam menyusun soal sejenis, deskripsi

alternatif aktivitas

pembelajaran, Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang dapat digunakan
guru untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari
oleh

guru

maupun

oleh

peserta

didik,

dan

deskripsi

prosedur

mengembangkan soal HOTS.

13

Topik getaran yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas subtopik
getaran harmonik sederhana, ayunan bandul, dan pegas. Selain itu, unit ini
dilengkapi dengan dua buah LKPD, yaitu 1) ayunan bandul dan ; 2) pegas.
LKPD

dikembangkan

secara

mengimplementasikannya di kelas.
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aplikatif

agar

guru

mudah
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KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di kelas
VIII. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target
kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi
oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat
pada Tabel 1.
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.6 Menganalisis konsep getaran,
gelombang, dan bunyi dalam
kehidupan
sehari-hari
termasuk sistem pendengaran
manusia dan sistem sonar pada
hewan

Target Kompetensi
1.
2.
3.
4.
5.

4.6 Menyajikan hasil percobaan 1.
tentang getaran, gelombang,
dan bunyi
2.
3.

menganalisis konsep getaran
menganalisis konsep gelombang
menganalisis konsep bunyi
menganalisis sistem pendengaran
manusia
menganalisis sistem sonar
manusia
menyajikan hasil percobaan
tentang getaran
menyajikan hasil percobaan
tentang gelombang
menyajikan hasil percobaan
tentang bunyi

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar 3.6 dan 4.6. di kelas VIII di
kembangkan menjadi enam indikator untuk ranah pengetahuan dan dua
indikator untuk ranah keterampilan.
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Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga katagori,
yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut
ini rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.6 dan 4.6.
di kelas VIII.
Tabel 2. IPK Pengetahuan dan IPK Keterampilan
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

Indikator Pendukung
3.6.1 Menjelaskan konsep getaran 4.6.1 Mendemonstrasikan
3.6.2 Mendeskripsikan
konsep
percobaan ayunan bandul
frekuensi getaran
sederhana
3.6.3 Mendeskripsikan konsep
4.6.2 Mendemonstrasikan
periode getaran
percobaan getaran pegas
Indikator Kunci
3.6.4 Menguaraikan variabel dan 4.6.3 menyajikan hasil percobaan
konstanta
yang
ayunan bandul sederhana
mempengaruhi
periode 4.6.4 menyajikan hasil percobaan
ayunan bandul sederhana
getaran pegas
3.6.5 Menguaraikan
variabel
konstanta
yang
mempengaruhi
periode
getaran pegas
Indikator Pengayaan
3.6.6 Menyelesaikan
soal-soal
olimpiade tentang topik
getaran

16

Unit Pembelajaran
Getaran

APLIKASI DI DUNIA NYATA
A. Ayunan
Pernahkah kita bermain ayunan sewaktu masih kecil? Menyenangkan bukan?
Kita tentu masih ingat, permainan ayunan itu secara umum berupa dudukan
yang diikat kedua ujungnya dengan tali dan digantung pada ketinggian
tertentu.

Seseorang duduk pada ayunan tersebut kemudian orang lain

mendorong ayunan itu, atau kita bergerak dulu ke belakang kemudian duduk
dan membiarkan kaki tidak menyentuh tanah, dan ayunan pun bekerja.

Gambar 1 Permainan Ayunan
Sumber: https://www.freepik.com/free-vector/three-kids-swinging-swing-together_1311437.htm

Nah, berapa kali kita dapat berayun? Mengapa lama-kelamaan ayunan akan
berhenti? Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan mempelajari ayunan dari
sudut pandang sains.

B. Getaran
Terdapat banyak alat musik tradisonal yang dimiliki Indonesia. Cara
memainkannya pun rupa-rupa. Ada alat musik yang dipukul, ditiup, digesek
atau dipetik dengan jari. Semua alat musik itu akan mengeluarkan bunyi-
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bunyi yang khas dan menarik. Kalau kita perhatikan dengan seksama saat
bersuara, maka pada setiap alat musik itu ada bagian yang bergetar. Misalnya
saja gong.

Saat gong dipukul maka logam yang membentuk gong akan

bergetar dan menghasilkan suara.

Jika saja gong itu kita pegang sehingga

tidak bergetar lagi maka suara yang dihasilkannya pun akan lenyap.

Gambar 2. Gong yang tergantung pada dudukannya. Dibuat sebelum tahun 1939.
Sumber:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Gong_hangend_in_
een_standaard_onderdeel_van_gamelan_Semar_Pagulingan_TMnr_1340-8.jpg

Gong merupakan salah contoh benda yang dapat bergetar dan menghasilkan
suara.

Dapatkah kamu menyebutkan alat musik lain yang dapat bergetar?

Dibagaian alat manakah getaran itu terjadi? Selain akan mempelajari ayunan,
pada kesempatan ini kita juga akan mempelajari getaran dan menganalisis
variabel apa saja yang mempengaruhi getaran.
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SOAL-SOAL UN
Berikut ini contoh soal-soal UN topik Getaran pada Kompetensi Dasar 3.6.
Menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan seharihari termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan, di
kelas VIII (Permendikbud Nomor 37, 2018).
Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi siswa
untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan
ketika kita akan mengembangkan soal yang setipe pada topik Getaran.
1. Contoh Soal UN Tahun 2018
NO
1

SOAL
Perhatikan gambar ayunan sederhana berikut!

Ayunan yang memiliki periode terbesar dan terkecil berturut-turut
ditunjukkan oleh gambar nomor ….
A) (1) dan (4)
B) (2) dan (3)
C) (3) dan (2)
D) (4) dan (1)
Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator

: Menguaraikan variabel dan konstanta yang mempengaruhi
periode ayunan bandul sederhana
: Sudut simpangan, panjang tali, massa bandul

Diketahui
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Ditanyakan

: Periode terbesar dan periode terkecil

Materi
Yang : Rumus periode bandul sederhana
Dibutuhkan

2. Contoh Soal UN Tahun 2017
NO
2

SOAL
Dua ayunan dengan data seperti gambar.

Jika beban ayunan L = 2 kali dari K, maka periode (T) dan frekuensi (f) yang
benar, dari ayunan K dan L adalah ….
A) TK > TL dan fK > fL
B) TK > TL dan fL > fK
C) TL > TK dan fK > fL
D) TL > TK dan fL > fK
Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator

: Menguaraikan variabel dan konstanta yang mempengaruhi
periode ayunan bandul sederhana
: Panjang tali, besar simpangan

Diketahui

20

Unit Pembelajaran
Getaran

Ditanyakan

: Periode dan frekuensi

Materi
Yang : Rumus periode bandul sederhana
Dibutuhkan
𝑇 = 2𝜋√

𝐿
𝑔

3. Contoh Soal UN Tahun 2014
NO
3

SOAL
Sebuah bandul dilepaskan dari kedudukan di A dan bergerak menurut pola
A-B-C-B-A-B-C-B-A-B,

Bandul tersebut berayun sebanyak …
A) 1 getaran
B) 1 1⁄3 getaran
C) 2 getaran
D) 2 1⁄4 getaran
Identifikasi
Level Kognitif

: L1

Indikator

: Menjelaskan konsep getaran harmonik sederhana

Diketahui

: Lintasan getaran bandul sederhana yang melalui titik A-BC-B-A-B-C-B-A-B

Ditanyakan

: banyaknya getaran yang dialami bandul
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Materi
Yang : Konsep getaran harmonik
Dibutuhkan

4. Contoh Soal UN Tahun 2012
NO
4

SOAL
Perhatikan gambar di samping !

Bandul bergerak dari A ke C memerlukan waktu 0,2 sekon dan jarak A-B-C
10 cm. Frekuensi dan amplitudo bandul adalah ...
A) 5 Hz dan 10 cm
B) 2,5 Hz dan 10 cm
C) 2,5 Hz dan 5 cm
D) 0,4 Hz dan 5 cm
Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator

:

Diketahui

:

Ditanyakan

: Frekuensi dan amplitudo bandul

•

Mendeskripsikan konsep frekuensi getaran harmonik
sederhana;
• Mendeskripsikan konsep periode getaran harmonik
sederhana
- Lintasan gerak bandul dari titik A, B, C, B, A.
- t = 0,2 sekon
- A-B-C 10 cm

Materi
Yang : Konsep frekuensi dan amplitudo getaran
Dibutuhkan
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BAHAN PEMBELAJARAN
Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini terdiri dari Aktivitas Pembelajaran
dan Lembar Kerja Siswa. Bahan pembelajaran Getaran ini merupakan contoh
panduan pembelajaran yang dapat dimplementasikan di dalam kelas. Bahan
pembelajaran dikembangkan dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan
berusaha memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi.

A. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas Pertemuan Ke-1
Aktivitas Petemuan ke-1 ini untuk mencapai indikator 3.6.1 menjelaskan
konsep getaran; 3.6.2 mendeskripsikan konsep frekuensi getaran; 3.6.3
mendeskripsikan konsep periode getaran; 3.6.4 menguaraikan variabel dan
konstanta yang mempengaruhi periode ayunan bandul sederhana; 4.6.1
mendemonstrasikan percobaan ayunan bandul sederhana, 4.6.3 menyajikan
hasil percobaan ayunan bandul sederhana.
Untuk mencapai itu digunakan model pembelajaran 5 E dengan tahap-tahap
1) Engagement, 2) Exploration, 3) Explanation, 4) Elaboration, 5) Evaluation.
Waktu yang diperlukan 3 x 40 jam pelajaran. Penjelasan untuk masing-masing
tahap adalah sebagai berikut.
Engagement
-

Melalui diskusi, siswa menggali pengamalan berkaitan dengan permainan
ayunan.

-

Melalui bimbingan guru, siswa berdiskusi tentang mengapa ayunan lamakelamaan berhenti.

-

Melalui bimbingan guru, siswa berdiskusi tentang apa yang disebut
getaran, frekuensi dan periode getaran.
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Exploration
-

Siswa membentuk kelompok, masing-masing kelompok teridari 5-7
siswa;

-

Di masing-masing kelompok, siswa mendiskusikan LKPD Ayunan-Bandul
yang diberikan.

-

Melalui percobaan dan LK tersebut, siswa mencari hubungan antara
periode getaran bandul dengan panjang tali bandul dan massa bandul.

Explanation
-

Di dalam kelompok, siswa mendiskusikan hasil percobaan dan
menjelaskan hubungan variabel yang ada dengan kalimat sendiri.

-

Siswa menyajikan hasil percobaan dan kesimpulannya di depan kelas

-

Siswa menyimak penjelasan mengenai persamaan matematis periode
untuk ayunan bandul dan getaran pegas:
𝑇 = 2𝜋√

𝐿
𝑔

Elaboration
-

dengan pengetahuan yang sudah diperoleh mengenai getaran, periode,
frekuensi; siswa berlatih mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru.

Evaluation
-

Selama proses pembelajaran, siswa dinilai kompetensi keterampilnnya
sesuai dengan kompetensi dasar yang diminta.

-

Untuk kompetensi pengetahuan, evaluasi diberikan dengan mengacu
pada kompetensi pengetahuan yang diminta.
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Aktivitas Pertemuan Ke-2
Aktivitas pembelajaran ke-2 ini untuk mencapai indikator 3.6.5 menguaraikan
variabel konstanta yang mempengaruhi periode getaran pegas,
mendemonstrasikan percobaan getaran pegas,

4.6.2.

4.6.4 menyajikan hasil

percobaan getaran pegas.
Seperti kegiatan pertama, kegiatan ini juga menggunakan model 5E dengan
waktu 2 x 40 Jam Pembelajaran. Penjelasan untuk masing-masing tahap
adalah sebagai berikut.
Engagemant
-

Melalui diskusi, siswa mengingat kembali percobaan dan diskusi
tentang ayunan.

-

Siswa menyimak penjelasan konsep getaran pada pegas.

Exploration
-

Siswa membentuk kelompok, masing-masing kelompok teridari 5-7
siswa;

-

Di masing-masing kelompok, siswa mendiskusikan LKPD Getaran
Pegas yang diberikan.

-

Melalui percobaan dan LK tersebut, siswa mencari hubungan antara
periode getaran pegas dengan panjang pegas dan massa beban.

Explanation
-

Di dalam kelompok, siswa mendiskusikan hasil percobaan dan
menjelaskan hubungan variabel yang ada dengan kalimat sendiri.

-

Siswa menyajikan hasil percobaan dan kesimpulannya di depan kelas
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-

Siswa menyimak penjelasan mengenai persamaan matematis periode
untuk getaran pegas.
𝑚
𝑘

𝑇 = 2𝜋√
Elaboration
-

dengan pengetahuan yang sudah diperoleh mengenai getaran, periode,
frekuensi; siswa berlatih mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh
guru.

Evaluation
-

Selama

proses

pembelajaran,

siswa

dinilai

kompetensi

keterampilannya sesuai dengan kompetensi dasar yang diminta.
-

Untuk kompetensi pengetahuan, evaluasi diberikan dengan mengacu
pada kompetensi pengetahuan yang diminta.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

LKPD 1. Ayunan Bandul
Mata Pelajaran: IPA
Tujuan:

menganalisis

variabel fisik yang mempengarahi periode dan

frekuensi ayunan bandul sederhana.
Alat dan Bahan:
-

Benang kasur 2,0 meter

-

Bandul, 50 gram 2 buah

-

Stopwatch 1 buah

-

Statip 1 buah

-

Mistar

-

Busur Derajat

Langkah Kegiatan:
1. Gantung bandul dengan tali yang terikat pada statip atau penggantinya
seperti tampak pada gambar.

2. Berikan simpangan pada bandul dengan cara menarik bandul sebesar
100 , kemudian lepaskan bandul dan biarkan bandul berayun.
3. Ukur waktu dengan stopwatch untuk 10 getaran (1 getaran dihitung
dari titik A-B-C-B-A)
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4. Hitunglah periodenya untuk masing-masing panjang tali 25 cm, 50 cm,
dan 100.
5. Hitung berapa frekuensinya berdasarkan nilai periode yang sudah
dihitung.
6. Hitung periode ayunan dengan menggunakan persamaan
𝑇 = 2𝜋√

𝐿
𝑔

dengan  = 22/7; g = 10 m/s2 dan L diisi dengan panjang tali. Dalam
perhitungannya, pastikan satuan yang digunakan adalah sama.
7. Hasil kegiatan tuangkan pada Tabel Kegiatan berikut:

No

Panjang
Tali
(cm)

1

25

2

50

3

100

Waktu untuk
10 getaran
(s)

Periode
(s)

𝒍
Frekuensi 𝑻 = 𝟐𝝅√
𝒈
(Hz)
(s)

8. Berdasarkan data hasil pengamatan buatlah kesimpulan mengenai:
a. hubungan antara periode dengan panjang tali;
𝐿

b. periode yang dihitung menggunakan rumus 𝑇 = 2√𝑔 dengan
periode hasil percobaan.
c. Hubungan frekuensi dengan panjang tali dan periode.

LKPD 2. Getaran Pegas
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Mata Pelajaran: IPA
Tujuan:

menganalisis

variabel fisik yang mempengarahi periode dan

frekuensi pegas.
Alat dan Bahan:
-

Bandul, 50 gram 2 buah

-

Stopwatch 1 buah

-

Statip 1 buah

-

Mistar

Langkah Kegiatan:
1. Gantungkan pegas pada statif. Salah satu ujung pegas diberi beban,
seperti tampak pada gambar.

2. Berikan simpangan pada pegas dengan cara menarik beban sejauh
kurang lebih 3 cm, kemudian lepaskan beban dan biarkan pegas
bergetar.
3. Ukur waktu dengan stopwatch untuk 10 getaran dan hitunglah
periodenya untuk masing-masing massa beban 50 dan 100 gr.
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4. Hitung berapa frekuensinya berdasarkan nilai periode yang sudah
dihitung.
5. Hasil kegiatan tuangkan pada Tabel Pengamatan berikut:

2

Massa
beban
(gr)
50

3

100

No

Waktu untuk
10 getaran
(s)

Periode
(s)

Frekuensi
(Hz)

6. Berdasarkan data hasil pengamatan buatlah kesimpulan Anda tentang
getaran pegas tersebut!
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C. Bahan Bacaan

Getaran
Getaran (atau disebut juga osilasi) adalah gerak bolak-balik di sekitar titik
setimbang.

Jika suatu benda di jauhkan dari titik setimbangnya lalu kita

lepaskan maka benda tersebut akan kembali menuju titik setimbangnya.
Ketika benda tersebut kembali sampai pada titik setimbang benda tidak
berhenti namun terus bergerak menjauhi titik setimbang sampai energi
kinetiknya habis. Pada titik ini, benda akan kembali bergerak menuju titik
setimbang pada arah yang lain.
Demikian gerak bolak-balik itu terjadi sampai energi untuk menggerakkan
benda tersebut habis, misalnya karena gesekan dengan udara.

Jika energi

yang bekerja pada benda yang bergetar tersebut tidak habis, maka benda akan
terus bergetar selamanya. Dalam beberapa kasus, kita tidak menginginkan
terjadinya getaran yang terus-menerus itu.

Getaran pada saat kita

mengendarai mobil adalah bentuk getaran yang tidak dinginkan karena
membuat perjalanan kita tidak nyaman.
Pada saat kita menarik benda menjauhi titik setimbangnya dan kemudian
melepaskan maka ada gaya yang menarik benda tersebut kembali menuju titik
setimbangnya. Besarnya gaya tersebut akan sebanding dengan simpangannya.
Secara matematis hubungan gaya dengan simpangan dapat kita rumuskan
sebagai F = -Ky dimana:

F adalah gaya yang menarik kembali ketitik

setimbang, y adalah simpangan benda dari titik setimbang, K adalah suatu
konstanta dan tanda negatif (-) menunjukkan bahwa gaya berlawanan arah
dengan simpangan. F = -Ky ini merupakan rumusan Hukum Hooke. Hukum
Hooke ini awalnya diterapkan untuk getaran pada pegas, namun kemudian
diaplikasikan juga untuk setiap getaran yang gaya sebanding dengan
simpangan dan berlawanan arah.
Ketika benda berosilasi atau yang bergetar maka kita bisa menentukan
besaran-besaran fisika lainnya yaitu periode dan frekuensi. Perhatikan
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gambar di bawah tentang getaran yang dilakukan oleh bandul (a) dan pegas
(b).

Gambar 3. Gerak getaran pada bandul dan pegas

Titik B adalah titik kesetimbangan, titik A dan C adalah simpangan maksimum
benda dari titik kesetimbangan. Simpangan maksimum disebut juga sebagai
amplitudo getaran. Masing-masing benda berosilasi di titik setimbangnya
(titik B) yaitu dari titik A kembali ke titik A (A-B-C-B-A).
Supaya memenuhi Hukum Hooke dimana gaya sebanding dengan simpangan
maka simpangan maksimum harus dibuat kecil. Oleh karena itu untuk ayunan
bandul, sudut simpangan dibuat kecil (< 100).
Besaran-besaran fisika dalam getaran di atas adalah:
•

Simpangan adalah perpindahan benda dari titik setimbangannya.

•

Amplitudo adalah simpangan terbesar. Pada gambar di atas amplitudo
adalah jarak dari titik setimbang (B) ke A atau dari B ke titik.

•

Periode adalah waktu yang dibutuhkan oleh benda yang bergetar
untuk melakukan satu getaran penuh.
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Satu getaran penuh pada
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gambar di atas adalah A-B-C-B-A. Periode disimbolkan dengan T.
Periode secara matematis dinyatakan sebagai
𝑾𝒂𝒌𝒕𝒖

𝑇 = ∑ 𝒈𝒆𝒕𝒂𝒓𝒂𝒏;
Dimana T = periode getaran dalam satuan sekon;
∑ 𝒈𝒆𝒕𝒂𝒓𝒂𝒏 adalah jumlah getaran dalam waktu tertentu;
Waktu adalah untuk melakukan getaran dengan satuan sekon.
•

Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam waktu
satu detik.

Frekuensi disimbolkan dengan f.

Frekuensi secara

matematis dinyatakan sebagai

𝑓=

∑ 𝒈𝒆𝒕𝒂𝒓𝒂𝒏
𝒘𝒂𝒌𝒕𝒖

Dimana f = frekuensi getaran dalam satuan Hz (Hertz).
𝟏
Hubungan frekuensi dengan periode adalah 𝑻 = 𝒇

Frekuensi dan Periode Bandul
Saat suatu bandul bergetar (berosilasi) maka besarnya fekuensi akan
berbanding terbalik dengan besarnya panjang tali.

Secara matematis

dirumuskan sebagai
𝑓=

1 𝑔
√
2𝜋 𝐿

dimana f = frekuensi getaran dengan satuan Hz;
L = panjang tali dalam satuan meter;
g = percepatan gravitasi
Penurunan persamaan ini tidak akan diberikan di sini.

Bagi yang ingin

mengetahuinya dapat ditemukan di referensi lain seperti di buku Fisika Dasar
1 (lihat daftar pustaka).
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Untuk periodenya maka kita substitusikan persamaan
1

𝑔

𝑓 = 2𝜋 √ 𝐿

ke dalam persamaan T=

𝟏
𝒇

sehingga diperoleh

𝑇 = 2𝜋√

𝐿
𝑔

dengan T adalah periode getaran bandul.
Dari persamaan periode tersebut di atas diketahui bahwa besarnya periode
suatu bandul akan berbanding lurus dengan panjang tali. Semakin panjang
panjang tali maka periodenya semakin besar.

Frekuensi dan Periode Pegas
Frekuensi getaran suatu pegas berbanding terbalik dengan massa beban. Hal
ini dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:
𝑓=

1 𝑔
√
2𝜋 𝑚

dimana f = frekuensi getaran pegas dalam satuan Hz;
m = massa beban dalam satuan kg;
g = percepatan gravitasi.
Adapun periodenya adalah
𝑇 = 2𝜋√

𝑚
𝑔

Dengan T adalah periode dengan satuan sekon (detik).
Periode getaran pegas akan berbanding lurus dengan massa beban. Semakin
besar massa beban pegas maka semakin besar periode getaran pegas tersebut.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
D. Pembahasan Soal-soal
Pembahasan soal-soal ini merujuk soal-soal UN yang sudah ditunjukkan
sebelumnya.
1. Perhatikan gambar ayunan sederhana berikut!

Ayunan yang memiliki periode terbesar dan terkecil berturut-turut
ditunjukkan oleh gambar nomor ….
A) (1) dan (4)
B) (2) dan (3)
C) (3) dan (2)
D) (4) dan (1)
Pembahasan
Diketahui: Sudut simpangan, panjang tali, massa bandul.
Ditanyakan: Periode terbesar dan periode terkecil
Penyelesaian:
Untuk menyelesaikan masalah tersebut kita gunakan persamaan
periode
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1

dan untuk frekuensi f = T.
Dari persamaan itu maka yang mempengaruhi periode hanya panjang
tali (L), sedangkan sudut simpangan dan massa beban tidak
mempengaruhi periode.

Dari persamaan itu juga diketahui bahwa

besarnya periode berbanding lurus dengan panjang tali. Oleh karena
itu untuk mencari ayunan dengan periode terbesar adalah dengan
mencari ayunan dengan panjang terbesar. Hasilnya jika urutkan dari
yang terbesar ke yang terkecil adalah ayunan-1, ayunan-2, ayunan-3,
dan ayunan-4.
Jadi jawaban yang tepatnya adalah pilihan jawaban (A).

2. Dua ayunan dengan data seperti gambar.

Jika beban ayunan L = 2 kali dari K, maka periode (T) dan frekuensi (f)
yang benar, dari ayunan K dan L adalah ….
A) TK > TL dan fK > fL
B) TK > TL dan fL > fK
C) TL > TK dan fK > fL
D) TL > TK dan fL > fK
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Pembahasan:
Diketahui: Panjang simpangan dan panjang tali; Beban ayunan mL = 2
mK; panjang tali K (Lk) = 25 cm dan (LL) = 30 cm.
Ditanyakan: Perbandingan Periode dan frekuensi untuk ayunan K dan
ayunan L
Penyelesaian:
Untuk menyelesaikan masalah tersebut kita gunakan persamaan
periode
𝑇 = 2𝜋√

𝐿
𝑔

1

dan untuk frekuensi f = 𝑇.
Seperti kasus soal no 1, maka yang mempengaruhi periode hanya
panjang tali (L), Oleh karena itu ayunan dengan periode terbesar
adalah ayunan L sehingga TL > Tk.
1

Karena frekuensi berbanding terbalik dengan periode, f = , maka fK >
𝑇

fL
Jadi jawaban yang tepatnya adalah pilihan jawaban (C).
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3. Sebuah bandul dilepaskan dari kedudukan di A dan bergerak menurut
pola A-B-C-B-A-B-C-B-A-B,

Bandul tersebut berayun sebanyak …
A) 1 getaran
B) 1 1⁄3 getaran
C) 2 getaran
D) 2 1⁄4 getaran
Pembahasan:
Diketahui: Lintasan getaran bandul sederhana yang melalui titik A-BC-B-A-B-C-B-A-B
Ditanyakan: Banyaknya getaran yang dialami bandul
Penyelesaian:

Satu getaran adalah gerak bandul di suatu titik dan

kembali ke titik tersebut. Dalam kasus bandul di soal maka, 1 getaran
adalah ayunan badul dari A-B-C-B-A. Kalau ayunan bandul melintasi
A-B-C-B-A-B-C-B-A-B maka bandul dikatakan berayun 2 ¼ getaran.
Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban (D).
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4. Perhatikan gambar di bawah !

Bandul bergerak dari A ke C memerlukan waktu 0,2 sekon dan jarak AB-C 10 cm. Frekuensi dan amplitudo bandul adalah ...
A) 5 Hz dan 10 cm
B) 2,5 Hz dan 10 cm
C) 2,5 Hz dan 5 cm
D) 0,4 Hz dan 5 cm
Pembahasan:
Diketahui: Lintasan gerak bandul dari titik A, B, C, B, A atau n = 1
getaran; t(A-C) = 0,2 sekon maka t(A-C-A) = 0,4 sekon, Panjang lintasan
A-B-C = 10 cm.
Ditanyakan: Frekuensi dan amplitudo bandul
Penyelesaian:

frekuensi (f) adalah banyaknya getaran persatuan

waktu, yaitu:

1

Sehingga f = 0,4 = 2,5 Hz
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Karena bandul bergerak bolak-balik di sekitar titik B, maka simpangan terjauh
atau Amplitudonya adalah jarak A-B, yaitu 10/2 = 5 cm.
Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban (C).

E. Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator
pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan.
Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat
melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal.
Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi
yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk
mengukur indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS.
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Tabel 3. Kisi-Kisi Soal HOTS
NO
1

Kompetensi yang
Diuji
Menganalisis konsep

Lingkup
Materi
Getaran,

getaran, gelombang,

Gelombang

periode dengan panjang tali.

dan bunyi dalam

dan Bunyi

Dari grafik tersebut dianalisis

Materi
Getaran

Indikator Soal
Diberikan

grafik

kehidupan sehari-

hubungan

hari termasuk

panjang tali.

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

1

C4

PG

2

C4

PG

hubungan

periode

dengan

sistem pendengaran
manusia dan sistem

Diberikan persamaan matematis

sonar pada hewan

yang

menyatakan

hubungan

periode getaran pegas dengan
massa
yang

dan

konstanta

Tentukan pernyataan
benar

persamaan tersebut.

berdasarkan
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pegas.

beban

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: SMP
: VIII
: IPA
Buku Sumber :
Nomor
Soal
1

LINGKUP
MATERI

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
:
Pengetahuan/
Aplikasi
√
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Penalaran

Perhatikan grafik periode terhadap panjang tali di bawah ini dimana T
menyatakan periode getaran bandul dan L menyatakan panjang tali.

MATERI

INDIKATOR
SOAL

Kunci
Jawaban
A

Dari grafik hasil percobaan tersebut maka pernyataan yang benar di bawah
ini adalah
A.
B.
C.
D.
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periode berbanding lurus dengan panjang tali
periode berbanding terbalik dengan panjang tali
periode sama dengan panjang tali
periode tidak dipengaruhi oleh panjang tali
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: SMP
: VIII
: IPA
Buku Sumber :
Nomor
Soal

LINGKUP
MATERI

2

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
:
Pengetahuan/
Aplikasi
√
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Penalaran

Pernyataan matematis hubungan periode dengan massa bandul pada
osilasi pegas adalah

𝑚
𝑘

𝑇 = 2𝜋√
MATERI

Dimana T = Periode; m = massa beban; k = konstanta pegas.

Dari

persamaan tersebut maka pernyataan yang benar di bawah ini adalah ...

INDIKATOR
SOAL

Kunci
Jawaban
B

A. semakin kecil massa beban maka periode osilasi pegas menjadi
semakin besar
B. semakin besar massa beban maka periode osilasi pegas menjadi
semakin besar
C. semakin kecil konstanta pegas maka periode osilasi pegas menjadi
semakin kecil
D. semakin besar konstanta pegas maka periode osilasi pegas menjadi
semakin besar
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KESIMPULAN
Materi getaran ini merupakan bagian dari kompetesi pengetahuan dan
keterampilan yang dipelajari di kelas VIII SMP:
3.6 Menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan
sehari-hari termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada
hewan
4.6 Menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi
Dalam mempelajari getaran, cara ideal adalah dengan menganggap getaran
dalam bentuk gerak harmonik sederhana. Dengan demikian getaran menjadi
relatif lebih mudah untuk dianalisis. Dalam kehidupan sehari-hari getaran
mungkin jarang ditemukan dalam bentuknya yang ideal seperti dalam bentuk
gerakan harmonik sederhana tersebut. Di dunia nyata, getaran akan banyak
ditemukan dalam bentuk getaran yang teredam seperti misalnya, dalam
mainan ayunan dan alat musik atau getaran yang acak seperti getaran selama
gempa, termasuk getaran tremor yang diakibatkan oleh aktivitas gunungapi,
dan lain-lain.
Pembelajaran getaran dalam unit ini memang tidak rinci. Namun diharapkan
sudah cukup sebagai bekal dalam menjawab soal-soal UN. Kekurangan materi
dalam unit ini pada saatnya dapat ditutupi dengan membaca literatur dan
referensi lain yang berkaitan seperti Modul PKB, buku guru dan sebagainya.
Materi getaran ikut diujikan dalam Ujian Nasional IPA SMP walaupun dengan
jumlah soal yang tidak banyak. Seperti pada UN IPA SMP 2018, 2017, 2014,
dan 2012.
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UMPAN BALIK
Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen
ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya.
Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur
dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang menurut saudara
tepat.
Lembar Persepsi Pemahaman Unit

No

Aspek

1.

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar.
Mampu menghubungkan
konten
dengan
fenomena kehidupan sehari-hari.
Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran
dapat mengembangkan HOTS peserta didik.
Memahami tahapan aktivitas yang disajikan
dengan baik.
Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas.
Memahami dengan baik lembar kerja peserta
didik yang dikembangkan.
Mampu melaksanakan dengan baik lembar kerja
peserta didik yang dikembangkan.
Memahami konten secara menyuluh dengan baik.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kriteria
1

2

3

Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan
baik.
Mampu membahas soal HOTS yang disajikan
dengan tepat.
Jumlah
Jumlah Total
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4

Keterangan
1=tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai
4 = Sangat Menguasai

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40

Keterangan Umpan Balik

Skor
< 70

70-79

80-89
> 90

46

Umpan Balik
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya,
mengembangkan
penilaian
dan
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu
membaca ulang unit ini dan mendiskusikannya dengan dengan
fasilitator di MGMP sampai Saudara memahaminya.
: Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten,
cara
membelajarkan,
mengembangkan
penilian
dan
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu
mendiskusikan bagian yang belum dipahami dengan fasilitator
atau teman lain di MGMP.
:
Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilaian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS
dengan baik.
:
Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilaian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS
dengan sangat baik. Saudara dapat menjadi fasilitator bagi
teman-teman lain di MGMP untuk membelajarkan unit ini.

Unit Pembelajaran
Getaran
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PENGANTAR

Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik gelombang. Melalui pembahasan materi yang terdapat
pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk mengajarkan
materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan indikator yang
telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan bernalar
peserta didik.
Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara
mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang aplikasi topik pernapasan pada manusia di kehidupan seharihari, soal-soal tes UN topik ini beberapa terakhir sebagai acuan dalam
menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, Lembar
Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk
memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru,
maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS.
Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar
guru dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik menganalisis
gelombang dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta sekaligus
mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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Topik gelombang yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas subtopik
konsep gelombang, bentuk-bentuk gelombang, panjang gelombang dan
kecepatan gelombang.

Selain itu, unit ini dilengkapi dengan LKPD yang

dikembangkan secara aplikatif agar guru mudah mengimplementasikannya di
kelas.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di kelas
VIII. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target
kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi
oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat
pada Tabel 1.
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Taget Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.6 Menganalisis konsep getaran,
gelombang, dan bunyi dalam
kehidupan sehari-hari termasuk
sistem pendengaran manusia
dan sistem sonar pada hewan

Target Kompetensi
1.
2.
3.
4.

menganalisis konsep getaran
menganalisis konsep gelombang
menganalisis konsep bunyi
Menganalisis sistem
pendengaran manusia
5. Menganalisis sistem sonar
manusia

4.6 Menyajikan hasil percobaan 1. Menyajikan hasil percobaan
tentang getaran, gelombang, dan
tentang getaran
bunyi
2. Menyajikan hasil percobaan
tentang gelombang
3. Menyajikan hasil percobaan
tentang bunyi

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar 3.6 dan 4.6. di kelas VIII di
kembangkan menjadi lima indikator untuk ranah pengetahuan dan dua
indikator untuk ranah keterampilan.
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Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga katagori,
yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator kunci. Berikut ini
rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.6 dan 4.6. di
kelas VIII.
Tabel 2. Indikaor Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan
3.6.1
3.6.2
3.6.3

3.6.4

3.6.5

IPK Keterampilan

Indikator Pendukung
Menjelaskan konsep 4.6.1
4.6.2 mendemonstrasikan
gelombang
percobaan
Menjelaskan bentukgelombang
bentuk gelombang
Menjelaskan
pengertian kecepatan
gelombang
Indikator Kunci
Menguraikan
4.6.3
4.6.4 Menyajikan hasil
hubungan
periode,
percobaan tentang
panjang
gelombang
gelombang
dan
frekuensi
gelombang
yang
mempengaruhi
kecepatan gelombang
Indikator Pengayaan
Menyelesaikan soalsoal
olimpiade
tentang
topik
gelombang
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Gelombang
Energi yang berasal dari minyak bumi dan gas semakin lama semakin
berkurang. Dan sayangnya energi minyak maupun gas merupakan energi
yang tak dapat diperbaharui.

Memperhatikan hal tersebut, negara-negara

saat ini sudah memikirkan energi alternatif sebagai pengganti energi yang
berasal dari minyak bumi dan gas. Salah satu energi alternatif yang dapat
dimanfaatkan adalah energi yang berasal dari laut. Beberapa jenis sumber
energi laut yang dapat dimanfaatkan untuk ketenagalistrikan di Indonesia
adalah tenaga gelombang laut, tenaga arus laut dan tenaga panas laut.
Pemanfaatan gelombang laut sebagai pembangkit tenaga listrik sudah banyak
diteliti diantaranya adalah oleh beberapa mahasiswa ITB beberapa tahun
yang lalu. Prinsip kerja alat pembangkit tersebut adalah seperti yang ditulis
di laman resmi ITB (www.itb.ac.id) berikut.
“Pada dasarnya, gelombang laut menyimpan energi kinetik dalam jumlah
besar yang dapat dikonversi menjadi energi listrik. Muka air laut selalu
mengalami osilasi (gerakan naik turun) sehingga energinya dapat
dimanfaatkan untuk menggerakkan generator. Berdasarkan konsep ini,
Larasita dan tim menciptakan alat yang diberi nama Double Turbine Wave
Energy. Prinsip kerja alat ini adalah pemanfaatan energi pada gelombang laut
untuk menggerakkan generator pembangkit listrik.
Saat diletakkan di permukaan laut alat ini akan mendapat tekanan dari
permukaan gelombang laut yang naik. Akibatnya udara di sekitar alat akan
terdorong masuk ke dalam alat. Hal ini dapat terjadi karena alat ini
memanfaatkan sistem osscilating water column yang menggunakan sistem
kedap udara di dalamnya. Pada sistem ini, bagian dalam kolom yang terdapat
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di dalam alat memiliki tekanan yang lebih rendah sehingga udara di sekitar
dapat terdorong masuk ke dalam alat. Selanjutnya udara yang telah masuk ke
dalam alat akan menggerakkan turbin yang terdapat di dalam alat. Turbin
tersebut telah dihubungkan dengan generator sehingga generator juga akan
bekeja ketika udara masuk ke dalam alat. Dengan demikian, generator dapat
menghasilkan

energi

listrik.”

Dikutip

dari

https://www.itb.ac.id/news/read/5511/home/double-turbine-wave-energyinovasi-pembangkit-listrik-tenaga-gelombang-laut
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SOAL-SOAL UN/USBN

Berikut ini contoh soal-soal UN topik Gelombang pada Kompetensi Dasar 3.6.
Menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan seharihari termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan, di
kelas VIII (Permendikbud Nomor 37, 2018). Soal-soal ini disajikan agar dapat
dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya.
Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika kita akan
mengembangkan soal yang setipe pada topik Gelombang.
1. Contoh Soal UN Tahun 2018
NO

1

SOAL

Gelombang merambat pada permukaan air laut seperti gambar berikut.

Bila gabus tersebut naik turun 10 kali dalam waktu 5 sekon, cepat rambat
gelombang tersebut adalah ….
A) 2 m/s
B) 4 m/s
C) 5 m/s
D) 10 m/s
Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator

: 3.6.5. Menguraikan variabel dan konstanta
mempengaruhi kecepatan gelombang
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yang

Diketahui

: Panjang gelombang 2 m; getaran gabus 10 kali dalam waktu
5 detik

Ditanyakan

: Cepat rambat gelombang

Materi
Yang : Cepat Rambat Gelombang
Dibutuhkan

2. Contoh Soal UN Tahun 2016
NO

2

SOAL

Perhatikan gambar berikut!

Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak A ke B adalah 8 sekon,
cepat rambat gelombang tersebut adalah ….
A) 2 m/s
B) 4 m/s
C) 6 m/s
D) 8 m/s
Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator

:

60

3.6.5. Menguraikan variabel dan konstanta
mempengaruhi kecepatan gelombang

yang
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Diketahui

: Waktu t = 8 detik; jumlah gelombang n = 2; Panjang
gelombang ½  = 2 ,  = 2 x 2 = 4 m

Ditanyakan

: Cepat rambat gelombang

Materi
Yang : Cepat Rambat Gelombang
Dibutuhkan

3. Contoh Soal UN Tahun 2015
NO

3

SOAL

Suatu gelombang dinyatakan pada grafik !

Cepat rambat gelombang berdasarkan grafik tersebut adalah ....
A) 25cm/s
B) 30 cm/s
C) 60 cm/s
D) 90 cm/s
Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator

:

Diketahui
Ditanyakan

3.6.5. Menguraikan variabel dan konstanta yang
mempengaruhi kecepatan gelombang
: Banyaknya gelombang n = 1,5, waktu t = 0,6 sekon, panjang
gelombang  = 15/ 1,5 cm
: Cepat rambat gelombang

Materi
Yang : Cepat Rambat Gelombang
Dibutuhkan
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4. Contoh Soal UN Tahun 2013
NO

SOAL

Sebuah tali digetarkan sehingga membentuk gelombang seperti pada
gambar.

4

Jika cepat rambat gelombang 2 m/s, berapa periode gelombang
tersebut?
A) 3 s
B) 5 s
C) 10 s
D) 15 s
Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator

:

Diketahui
Ditanyakan

3.6.5. Menguraikan variabel dan konstanta yang
mempengaruhi kecepatan gelombang
: Banyaknya gelombang n = 2, panjang gelombang  = 15/ 1,5
m; cepat rambat gelombang v = 2 m/s
: Periode gelombang

Materi
Yang : Cepat Rambat Gelombang
Dibutuhkan
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BAHAN PEMBELAJARAN

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini terdiri dari Aktivitas Pembelajaran
dan Lembar Kerja Siswa.

Bahan pembelajaran Gelombang ini merupakan

contoh panduan pembelajaran yang dapat dimplementasikan di dalam kelas.
Bahan pembelajaran dikembangkan dengan prinsip berpusat pada peserta
didik dan berusaha memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi.

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran ini untuk mencapai indikator 3.6.1
konsep gelombang;

menjelaskan

3.6.2 menjelaskan bentuk-bentuk gelombang;

3.6.3

menjelaskan pengertian panjang gelombang; 3.6.4 menjelaskan pengertian
kecepatan gelombang; 3.6.5.

menguraikan variabel dan konstanta yang

mempengaruhi gelombang; 4.6.1 mendemonstrasikan percobaan gelombang;
4.6.3 menyajikan hasil percobaan gelombang.
Untuk mencapai itu digunakan model pembelajaran 5E dengan tahap-tahap 1)
Engagement, 2) Exploration, 3) Explanation, 4) Elaboration, 5) Evaluation.
Waktu yang diperlukan 3 x 40 jam pelajaran. Penjelasan untuk masing-masing
tahap adalah sebagai berikut.
Engagement
-

Melalui

diskusi, siswa menggali

pengamalan berkaitan dengan

gelombang.
-

Melalui bimbingan guru, siswa berdiskusi tentang hubungan getaran
dengan gelombang

-

Melalui bimbingan guru, siswa menjelaskan bentuk-bentuk gelombang
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Exploration
-

Siswa membentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5-7
siswa;

-

Di masing-masing kelompok, siswa mendiskusikan LKPD Gelombang Tali
yang diberikan.

-

Melalui percobaan dan LK tersebut, siswa menjelaskan pengertian
panjang gelombang, periode gelombang, frekuensi gelombang dan
kecepatan gelombang

Explanation
-

Di dalam kelompok, siswa mendiskusikan hasil percobaan dan
menjelaskan hubungan panjang gelombang, periode gelombang,


frekuensi gelombang, kecepatan gelombang yaitu: V = 𝑇 =  f
-

Siswa menyajikan hasil percobaan dan diskusi di depan kelas

-

Siswa menyimak penjelasan lebih lanjut mengenai persamaan kecepatan


v=𝑇=f
Elaboration
-

dengan pengetahuan yang sudah diperoleh mengenai getaran, periode,
frekuensi; siswa berlatih mengerjakan soal yang diberikan oleh guru.
Dalam hal ini siswa dapat menggunakan LKPD Analisis Gelombang atau
menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru.

Evaluation
-

Selama proses pembelajaran, siswa dinilai kompetensi keterampilnnya
sesuai dengan kompetensi dasar yang diminta.

-

Untuk kompetensi pengetahuan, evaluasi diberikan dengan mengacu
pada kompetensi pengetahuan yang diminta.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

LKPD 1. Gelombang Tali
Mata Pelajaran: IPA
Tujuan: mendemonstrasikan terbentuknya gelombang transversal
Alat dan Bahan:
1. Tali tambang 3 meter
2. Tali rapia berbeda warna 10 cm
3. Stopwatch
Langkah Kegiatan:
1. Pegang masing-masing ujung tali tambang oleh dua siswa;
2. rentangkan tali tambang dengan tidak menyentuh lantai;
3. ikatkan tali rapia kira-kira di tengah tali tambang yang terentang
tersebut;
4. berikan satu usikan pada salah satu ujungnya;
5. perhatikan pergerakan tali tambang dan perhatikan apa yang terjadi
tali rapia yang terikat di tengah tali tambang;
6. ulangi percobaan dengan membuat usikan lagi;
7. ukurlah berapa waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk
bergerak dari salah satu ujung ke ujung lainnya.
8. diskusikan apa yang harus dilkukan agar waktu yang diperlukan
menjadi lebih kecil.
9. Isikan hasil kegiatan pada tabel percobaan berikut
a. Apa perbedaan arah gerakan tali rapia yang terikat dengan arah
gerakan usikan tali ?

65

b. Berapa waktu yang diperlukan gelombang untuk menempuh jarak
dari ujung satu ke ujung yang lain?

c. Bagaimana caranya agar waktu yang diperlukan itu agar menjadi
kecil?

LKPD 2. Analisis Gelombang
Mata Pelajaran: IPA
Tujuan: menganalisis hubungan panjang, periode, frekuensi gelombang
dengan kecepatan gelombang
Petunjuk Kegiatan:
1. Diskusikan dan kerjakan soal-soal di bawah secara berkelompok;
2.

Presentasikan hasil kerja di depan kelas dengan bimbingan guru.
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Soal
1. Gelombang laut merambat seperti tampak pada gambar di bawah.

Jika gabus yang berada di atas permukaan laut itu naik turun sebanyak 20 kali
selama waktu 1 menit, tentukanlah:
a. Amplitudo gelombang laut tersebut
b. Periode Gelombang laut tersebut
c. Frekuensi Gelombang laut tersebut
d. Kecepatan rambat gelombang laut tersebut.

C. Bahan Bacaan

Pengertian Gelombang
Gejala mengenai gerak gelombang banyak dijumpai dalam kehidupan seharihari Tali yang kita gerakkan naik dan turun secara terus menerus akan
menghasilkan gerak bolak-balik dari setiap titik pada tali, ada kalanya titik
pada tali berada pada titik tertinggi, pada saat yang lain ada pada titik terendah
dan selalu melalui sebuah titik pertengahan antara titik puncak dan titik
terendah, gerak bolak-balik tersebut diikuti oleh titik disampingnya dan
seterusnya dan pada akhirnya terlihat seperti pola teratur yang kemudian kita
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kenal dengan istilah gelombang. Apakah sebenarnya gelombang, besaran fisis
apa saja yang terdapat dalam gerak gelombang, bagaimana karakteristiknya
dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari akan kita
bahas dalam modul ini.
Ada dua ciri khas yang dimiliki oleh setiap jenis gelombang. Pertama,
gelombang merupakan usikan yang merambat. Kedua, gelombang membawa
energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah sebabnya gelombang dapat
didefinisikan sebagai usikan yang merambat yang membawa energi dari suatu
tempat ke tempat yang lain. Ketika kita melemparkan sebuah batu ke dalam
permukaan air yang tenang, maka energi yang dimiliki batu akan
menimbulkan usikan/gangguan berupa riak-riak yang menyebar/merambat
sampai ke tepian. Pada penjalaran usikan permukaan air, yang merambat
adalah usikan dan tidak ada perpindahan sejumlah volume air yang ikut
bersama usikan. Dengan kata lain hanya usikan yang merambat, sedangkan
partikel-partikel sejumlah volume air yang kelihatan seolah-olah ikut
bergerak bersama pola-pola/usikan gelombang, sebenarnya tidak merambat
melainkan hanya bergetar disekitar titik kesetimbangan.
Ada perbedaan yang mendasar antara gelombang dan getaran harmonik
sederhana. Pada geteran harmonik sederhana yang dihadapi hanya sebuah
partikel tunggal bergetar terhadap titik kesetimbangannya, sedangkan pada
gerak gelombang yang dihadapi banyak sekali partikel bergetar terhadap titik
kesetimbangannya masing-masing pada saat rambatan energi terjadi.
Pembahasan dalam bahan ajar ini lebih menekankan pada gelombang
mekanik transversal dan longitudinal.
Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dikelompokkan sebagai
gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik
membutuhkan medium perambatan, sedangkan gelombang elektromagnetik
dapat merambat melalui medium atau tanpa medium. Gelombang mekanik
misalnya gelombang bunyi, gelombang tali, permukaan air, seismik dan kejut
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tanpa medium perantara tidak akan merambat. Gelombang lektromegnetik
misalnya gelombang cahaya, radio dan cahaya dapat merambat melalui
medium atau tanpa perantara medium.
Beradasarkan arah usikannya, gelombang dikelompokkan menjadi gelombang
transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal merupakan
gelombang yang arah usikannya tegak lurus terhadap arah penjalaran
gelombang, dan gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah
usikannya sejajar dengan arah penjalaran gelombang.

Panjang Gelombang
Dalam gelombang mekanik besaran-besaran getaran, juga merupakan besaran
besaran gelombang yang menyangkut amplitudo, frekuensi, frekuensi sudut,
periode dan fasa tiap partikel medium yang dijalari gelombang tersebut. Selain
besaran besaran yang menyangkut tiap partikel ada besaran lain yaitu panjang
gelombang dan kecepatan menjalar gelombang.
Besaran panjang gelombang dapat didefinisikan dengan beberapa cara:
a) Jarak yang ditempuh usikannya selama selang waktu satu periode
b) Jarak antara dua lembah atau dua bukit yang berturutan
c) Jarak antara dua titik berturutan yang memiliki fasa yang sama.
y





A

B

x



Gambar 1. Besaran panjang gelombang pada penjalaran gelombang
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Panjang gelombang pada gambar di atas dilambangkan dengan huruf
Yunani  (Lambda).

Kecepatan Rambat Gelombang
Pengertian kecepatan gelombang sama dengan pengertian kecepatan pada
umumnya yaitu jarak yang ditempuh oleh suatu gelombang persatuan waktu yang
dapat dinyatakan secara matematis dengan:

v=

𝑠
𝑡

dimana
v = kecepatan gelombang (m/s)
s = jarak (meter)
t = waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak sejauh s meter (detik).
Kecepatan gelombang juga dapat dinyatakan sebagai perkalian panjang
gelombang dengan frekuensi gelombang:
v=f
dimana
v = kecepatan gelombang (m/s)
 = panjang gelombang (meter)
f = frekuensi gelombang (1/detik atau Hz)
Dengan demikian frekuensi dan panjang gelombang akan mempengaruhi berapa
besar kecepatan suatu gelombang tersebut.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

D. Pembahasan Soal-soal
Pembahasan soal-soal ini merujuk soal-soal UN yang sudah ditunjukkan
sebelumnya.
1. Gelombang merambat pada permukaan air laut seperti gambar berikut.

Bila gabus tersebut naik turun 10 kali dalam waktu 5 sekon, cepat
rambat gelombang tersebut adalah ….
A) 2 m/s
B) 4 m/s
C) 5 m/s
D) 10 m/s
Pembahasan:
Diketahui:
Panjang gelombang,  = 2 m
Getaran gabus, n = 10
Waktu, t = 5 detik

Ditanyakan: berapa cepat rambat gelombang, v?
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Penyelesaian:
Cepat rambat gelombang, v =
Dari soal diketahui T =
v=


𝑇

=

2
0,5

𝑡


𝑇

5

= = 0,5 detik dan  = 2 m, maka
𝑛 10

= 4 m/s

Jadi jawaban yang tepat adalah (B)
2. Perhatikan gambar berikut!

Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak A ke B adalah 8
sekon, cepat rambat gelombang tersebut adalah ….
A) 2 m/s
B) 4 m/s
C) 6 m/s
D) 8 m/s

Pembahasan:
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Diketahui:
Waktu, t = 8 detik
Jumlah gelombang, n = 2
Panjang gelombang,  = 4 x 2= 8 m
Ditanyakan: berapa cepat rambat gelombang, v?
Penyelesaian:
Cepat rambat gelombang, v =
Dari soal diketahui T =
v =



𝑡


𝑇

8

= = 4 detik dan  = 2 m, maka
𝑛 2

8

= = 2 m/s
𝑇 4

Jadi jawaban yang tepat adalah (A)
3. Suatu gelombang dinyatakan pada grafik !

Cepat rambat gelombang berdasarkan grafik tersebut adalah ....
A) 25cm/s
B) 30 cm/s
C) 60 cm/s
D) 90 cm/s
Pembahasan:
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Diketahui:
Waktu, t = 0,6 detik
Jumlah gelombang, n = 1,5
Panjang gelombang,  = 15/1,5 = 10 cm
Ditanyakan: berapa cepat rambat gelombang, v?
Penyelesaian:
Cepat rambat gelombang, v =
Dari soal diketahui T =
v =



𝑡


𝑇

0,6

= = 0,4 detik dan  = 10 cm, maka
𝑛 1,5

10

= = 25 cm/s
𝑇 0,4

Jadi jawaban yang tepat adalah (A)
4. Sebuah tali digetarkan sehingga membentuk gelombang seperti pada
gambar.

Jika cepat rambat gelombang 2 m/s, berapa periode gelombang
tersebut?

A) 3 s
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B) 5 s
C) 10 s
D) 15 s
Pembahasan:
Diketahui:
Jumlah gelombang, n = 1,5
Panjang Gelombang.  = 15/1,5 = 10 m
Cepat rambat gelombang, v = 2 m/s
Ditanyakan periode gelombang, v?
Penyelesaian:
Periode gelombang, T =


𝑣

Dari soal diketahui  = 10 m dan Kecepatan gelombang v = 2 m/s, maka


10

𝑣

2

T = =

=5s

Jadi jawaban yang tepat adalah (B)

E. Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator
pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan.
Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat
melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal.
Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi
yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk
mengukur indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS.
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Tabel 3. Kisi-Kisi Soal HOTS
NO
1

Kompetensi yang
Diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

Menganalisis konsep

Getaran,

Gelombang

Diberikan beberapa gambar yang

getaran, gelombang,

Gelombang

menyatakan panjang gelombang

dan bunyi dalam

dan Bunyi

sebuah gelombang, .

kehidupan sehari-hari
termasuk sistem
pendengaran manusia
dan sistem sonar pada

yang

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

1

C4

PG

Dengan

frekuensi yang sama, gelombang
manakah

No

memiliki

kecepatan rambat terbesar.

hewan
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: SMP
: VIII
: IPA

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
:
Pengetahuan/
Aplikasi
√
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Buku Sumber :
Nomor
Soal

Perhatikan gambar di bawah.

1

LINGKUP
MATERI
MATERI

Kunci
Jawaban

INDIKATOR
SOAL

B

A.
B.
C.
D.
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(1)
(2)
(3)
(4)

Penalaran
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KESIMPULAN

Materi gelombang ini merupakan bagian dari kompetesi pengetahuan dan
keterampilan yang dipelajari di kelas VIII SMP:
3.6 Menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan
sehari-hari termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada
hewan
4.6 Menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi
Dalam mempelajari gelombang, terutama dalam kaitannya dengan Ujian
Nasional, maka perlu menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi
kecepatan gelombang.

Kecepatan gelombang berbanding lurus dengan

panjang gelombang dan berbanding terbalik dengan periode gelombang.
Untuk dapat menyelesaikan soal-soal UN, maka siswa perlu banyak
melakukan latihan soal berkaitan dengan gelombang. Materi gelombang yang
diujikan dalam Ujian Nasional IPA SMP adalah berkaitan dengan analisis
kecepatan gelombang. Soal gelombang tersebut muncul di UN tahun 2018,
2016, 2015, 2013.
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UMPAN BALIK

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen
ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya.
Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur
dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang menurut saudara
tepat.
Lembar Persepsi Pemahaman Unit

No

Aspek

1.

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar.
Mampu menghubungkan konten dengan fenomena
kehidupan sehari-hari.
Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran dapat
mengembangkan HOTS peserta didik.
Memahami tahapan aktivitas yang disajikan dengan
baik.
Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas.
Memahami dengan baik lembar kerja peserta didik
yang dikembangkan.
Mampu melaksanakan dengan baik lembar kerja
peserta didik yang dikembangkan.
Memahami konten secara menyuluh dengan baik.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan
baik.
Mampu membahas soal HOTS yang disajikan dengan
tepat.
Jumlah
Jumlah Total
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Kriteria
1

2

3

4
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Keterangan
1=tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai
4 = Sangat Menguasai

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40

Keterangan Umpan Balik
Skor
< 70

70-79

80-89
> 90

Umpan Balik
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang unit ini
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai
Saudara memahaminya.
: Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.
: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.
: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik.
Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP
untuk membelajarkan unit ini.
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PENGANTAR
Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik bunyi. Melalui pembahasan materi yang terdapat pada
unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk mengajarkan materi
yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan indikator yang telah
disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan bernalar peserta
didik. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri sehingga mereka
dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam

rangka

memudahkan

guru

mempelajari

konten

dan

cara

mengajarkannya, di dalam unit ini disertakan kompetensi dasar terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang aplikasi topik bunyi di kehidupan sehari-hari, soal-soal tes UN
topik ini di beberapa tahun terakhir sebagai acuan dalam menyusun soal
sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, Lembar Kegiatan Peserta
Didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran,
bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, maupun siswa, dan deskripsi
prosedur mengembangkan soal HOTS. Komponen-komponen di dalam unit ini
dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat dengan mudah memfasilitasi
siswa mendeskripsikan bunyi termasuk sistem sonar pada hewan, melakukan
percobaannya, sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan
berpikir tingkat tinggi.
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Topik bunyi yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas subtopik
konsep bunyi, dan sistem sonar pada hewan. Selain itu, unit ini dilengkapi
dengan empat buah LKPD, yaitu LKPD Resonansi Bunyi, LKPD Soal Topik
Bunyi, LKPD Kajian Bacaan, dan LKPD Soal Olimpiade Topik Bunyi sebagai
bahan pengayaan.
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KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di kelas
VIII. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target
kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi
oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat
pada Tabel 1.
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

3.6 Menganalisis
konsep
getaran,
gelombang, dan bunyi
dalam
kehidupan sehari-hari termasuk
sistem pendengaran manusia dan
sistem sonar pada hewan

1. menganalisis konsep getaran
2. menganalisis konsep
gelombang
3. menganalisis konsep bunyi
4. menganalisis sistem
pendengaran manusia
5. menganalisis sistem sonar
manusia
4.6 Menyajikan hasil percobaan tentang 1. menyajikan hasil percobaan
getaran, gelombang, dan bunyi
tentang getaran
2. menyajikan hasil percobaan
tentang gelombang
3. menyajikan hasil percobaan
tentang bunyi

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar 3.6 dan 4.6. di kelas VIII di
kembangkan menjadi enam indikator untuk ranah pengetahuan dan dua
indikator untuk ranah keterampilan.
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Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga katagori,
yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator kunci. Berikut ini
rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.6 dan 4.6. di
kelas VIII.
Tabel 2. IPK Pengetahuan dan IPK Keterampilan
IPK Pengetahuan
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6

IPK Keterampilan

Indikator Pendukung
Menjelaskan konsep bunyi
4.7.1 Melakukan percobaan
Mendeskripsikan sifat-sifat
resonansi oleh kolom udara
bunyi
Menjelaskan resonansi
Mendeskripsikan perbedaan
cepat rambat bunyi dalam
beberapa medium
Mendeskripsikan rentang
frekuensi bunyi yang dapat
di dengar oleh manusia
Mendeskripsikan bunyi
ultrasonik
Indikator Kunci

3.6.7 Menganalisis terjadinya
4.7.2 mempresentasikan
resonansi pada kolom udara
percobaan resonansi oleh
3.6.8 Menganalisis proses
kolom udara
pemantulan bunyi.
3.6.9 Membedakan bagian-bagian
telinga dalam funsinya sebagai
alat pendengaran
3.6.10 Membedakan fungsi organ
pendengaran Lumba-lumba
dalam echolocation
Indikator Pengayaan
3.6.11 Menentukan jawaban paling
benar pada beberapa soal
OSN IPA dalam topik bunyi.
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
A. Bunyi

Gambar 1. Citra USG Bayi dalam kandungan
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=cJXcfro0JPY

Gambar di atas adalah citra bayi dalam kandungan yang diambil menggunakan
Ultrasonografi atau USG. Dengan menggunakan USG tersebut dokter
kandungan dapat melihat jenis kelamin, bentuk dan ukuran tubuh, gerakan
dan lain-lain. Pemanfaatan USG tidak hanya untuk memeriksa kondisi
kehamilan namun juga digunakan untuk memeriksa kesehatan organ tubuh
lainnya, misalnya untuk memeriksa jantung. Penggunaan USG ini cukup aman,
tidak memiliki efek samping jangka panjang sehingga penggunaannya terus
meningkat dan teknologinya terus ditingkatkan.
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Bagaimana prinsip kerja USG ini? Apa kaitannya dengan bunyi?
USG (ultrasonografi) adalah pemeriksaan yang menggunakan gelombang
bunyi (suara) dengan frekuensi tinggi. Suara yang dapat didengar manusia
berada dalam rentang 20 – 20.000 Hz, sedangkan suara yang digunakan dalam
USG ini adalah 1 – 10 MHz (Mega Hertz). Karena frekuensinya di atas rentang
frekuensi yang dapat di dengar manusia maka suara tersebut disebut
ultrasonik.
Gelombang suara dalam USG tersebut dihasilkan dari suatu transducer.
Transducer ini mengubah energi listrik menjadi suara yang kemudian
dipancarkan ke organ atau bagian tubuh yang hendak diperiksa. Gelombang
suara tersebut akan dipantulkan oleh bagian-bagian tubuh tersebut dan
kembali ke transducer. Gelombang pantulan ini kemudian diubah menjadi
citra yang dapat dilihat menggunakan monitor.
Walaupun pemeriksaan USG ini cukup aman, namun tidak semua bagian
dalam tubuh dapat di periksa menggunakan USG. Salah satu kekurangan USG
ini adalah gelombang suara yang dihasilkan tidak selalu dapat menembus
bagian-bagian tubuh tertentu. Tulang dan rongga yang terisi gas termasuk
bagian yang sulit ditembus oleh peralatan USG ini.
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SOAL-SOAL UN
Berikut ini contoh soal-soal UN topik Bunyi pada Kompetensi Dasar 3.6.
Menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan seharihari termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan, di
kelas VIII (Permendikbud Nomor 37, 2018). Soal-soal ini disajikan agar dapat
dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya.
Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika kita akan
mengembangkan soal yang setipe pada topik Bunyi.
1. Contoh Soal UN Tahun 2018
NO

1

SOAL

Seseorang melakukan percobaan resonansi seperti gambar berikut!

Sebuah garputala digetarkan di mulut tabung sambil mengisi tabung
dengan air sedikit demi sedikit. Ketika air mencapai ketinggian 10 cm
terdengar suara garputala sangat keras. Berdasarkan data tersebut dapat
diketahui panjang gelombang bunyi garputala di udara adalah ....
A) 30 cm
B) 40 cm
C) 80 cm
D) 120 cm
Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator

: 3.6.7. Menganalisis terjadinya resonansi pada kolom udara
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Diketahui

: panjang tabung 30 cm; panjang kolom air 10 cm;

Ditanyakan

: Panjang gelombang bunyi garpu tala

Materi
Yang : Resonansi pada kolom udara
Dibutuhkan

2. Contoh Soal UN Tahun 2017
NO

2

SOAL

Sebuah kapal memancarkan sinyal bunyi ke dasar laut R dan S seperti
gambar.

Bunyi pantul dari S tertangkap kembali di kapal 2 sekon sesudah sinyal
dipancarkan dan bunyi pantul dari R tertangkap kembali di kapal 3,5 sekon
sesudah sinyal dipancarkan. Jika cepat rambat bunyi di air 1.500 m/s,
selisih kedalaman R dengan S adalah ....

A) 1.125 m
B) 1.500 m
C) 2.250 m
D) 2.625 m
Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator

: 3.6.8. Menganalisis proses pemantulan bunyi.
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Diketahui

: Waktu pantul suara di titik R, tr = 3,5 sekon; Waktu pantul
suara di titik S, ts = 2 sekon, Cepat rambat bunyi di air, v =
1500 m/s

Ditanyakan

: Selisih kedalaman R dan S.

Materi
Yang : Sifat-sifat Bunyi
Dibutuhkan

3. Contoh Soal UN Tahun 2016 Paket 1
NO

3

SOAL

Seseorang berteriak dengan keras di antara dua tebing tinggi. Beberapa
saat kemudianorang tersebut mendengar dua bunyi pantul, pertama 3
sekon dan berikutnya setelah 4 sekon dari ia berteriak.

Cepat rambat bunyi di udara saat itu 340 m/s. Jarak antara dua tebing tersebut
adalah ....

A) 170 m
B) 510 m
C) 1.190 m
D) 1.700 m
Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator

: 3.6.8. Menganalisis proses pemantulan bunyi.
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Diketahui

: Waktu pantul gelombang pada dinding A, tA = 3 detik;
Waktu pantul gelombang pada dinding A, tB = 4 detik;
Cepat rambat bunyi di udara,v = 340 m/s

Ditanyakan

: Jarak antara dinding A dan B

Materi
Yang : Sifat-sifat Bunyi
Dibutuhkan

4. Contoh Soal UN Tahun 2016 Paket 2
NO

4

SOAL

Agus memukul kentongan di antara dua tembok yang berhadapan. Bunyi
pantul dari tembok pertama terdengar 1,5 sekon sesudah kentongan
dipukul, disusul bunyi pantul dari dinding kedua 0,5 sekon setelah bunyi
pantul pertama. Jika Cepat rambat bunyi di udara 340 m/s, maka jarak
kedua tembok adalah ....
A) 170 m
B) 340 m
C) 425 m
D) 595 m

Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator

: 3.6.8. Menganalisis proses pemantulan bunyi.

Diketahui

: Waktu pantul bunyi pada tembok pertama, t1 = 1,5 detik;
Waktu pantul bunyi pada tembok kedua, t2 = t1+0,5 = 2 detik;
Cepat rambat bunyi di udara,v = 340 m/s

Ditanyakan

: Jarak antara kedua tembok tersebut

Materi
Yang : Sifat-sifat Bunyi
Dibutuhkan
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BAHAN PEMBELAJARAN
A. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 1
Aktivitas pembelajaran ini untuk mencapai indikator 3.6.1

menjelaskan

konsep bunyi; 3.6.2. Mendeskripsikan sifat-sifat bunyi; 3.6.3 menjelaskan
resonansi; 3.6.4. Mendeskripsikan perbedaan cepat rambat bunyi dalam
beberapa medium; 3.6.5. Mendeskripsikan rentang frekuensi bunyi yang
dapat di dengar oleh manusia; 3.6.6. Mendeskripsikan bunyi ultrasonik; 3.6.7.
Menganalisis terjadinya resonansi pada kolom udara; 3.6.8. Menganalisis
proses pemantulan bunyi. 4.7.1. Melakukan percobaan resonansi oleh kolom
udara; 4.7.2. Mempresentasikan percobaan resonansi oleh kolom udara.
Untuk itu digunakan model pembelajaran 5E dengan tahap-tahap 1)
Engagement, 2) Exploration, 3) Explanation, 4) Elaboration, 5) Evaluation.
Waktu yang diperlukan 3 x 40 jam pelajaran. Penjelasan untuk masing-masing
tahap adalah sebagai berikut.
Engagement
-

Melalui demonstrasi bunyi garputala oleh guru, siswa memahami
terjadinya suara.

-

Melalui demonstrasi resonansi 2 garputala oleh guru, siswa mampu
menjelaskan resonansi bunyi.

Exploration
-

Siswa membentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5-7
siswa;
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-

Di masing-masing kelompok, siswa mendiskusikan LK Resonansi Bunyi
yang diberikan.

Explanation
-

Siswa mempresentasikan hasil percobaan dan menjelaskan apa yang
dimaksud resonansi bunyi,

menentukan panjang gelombang bunyi

garputala, menerapkan hubungan v = f untuk menentukan kecepatan
bunyi garputala pada saat percobaan.
-

Melalui bimbingan guru, siswa memahami tentang frekuensi yang dapat
di dengar manusia dan suara ultrasonik.

-

Melalui bimbingan guru, siswa mampu mendeskripsikan sifat-sifat bunyi
terutama pemantulan.

Elaboration
-

Dengan bimbingan guru, siswa berlatih soal tentang resonansi bunyi,

-

Dengan bimbingan guru, siswa berlatih soal tentang pemantulan bunyi
dengan menggunakan LKPD 2. Soal Topik Bunyi.

Evaluation
-

Selama proses pembelajaran, siswa dinilai kompetensi keterampilnnya
sesuai dengan kompetensi dasar yang diminta.

-

Untuk kompetensi pengetahuan, evaluasi diberikan dengan mengacu
pada kompetensi pengetahuan yang diminta.
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Aktivitas 2
Aktivitas pembelajaran ini untuk mencapai indikator 3.6.1
konsep

bunyi;

3.6.2.

Mendeskripsikan

sifat-sifat

menjelaskan
bunyi;

3.6.4.

Mendeskripsikan perbedaan cepat rambat bunyi dalam beberapa medium;
3.6.5. Mendeskripsikan rentang frekuensi bunyi yang dapat di dengar oleh
manusia; 3.6.6. Mendeskripsikan bunyi ultrasonik; 3.6.8. Menganalisis proses
pemantulan bunyi. 3.6.9. Membedakan bagian-bagian telinga dalam funsinya
sebagai alat pendengaran; 3.6.10. Membedakan fungsi organ pendengaran
Lumba-lumba dalam echolocation.
Untuk itu digunakan model pembelajaran 5 E dengan tahap-tahap 1)
Engagement, 2) Exploration, 3) Explanation, 4) Elaboration, 5) Evaluation.
Waktu yang diperlukan 2 x 40 jam pelajaran. Penjelasan untuk masing-masing
tahap adalah sebagai berikut.
Engagement
-

Siswa menyimak video tentang paus yang menggunakan sonar saat
mencari mangsa; (https://youtu.be/JWpdl2advS4)

-

Guru mengingatkan kembali tentang sifat bunyi pemantulan, ultrasonik.

Exploration
-

Siswa diminta mengkaji bahan bacaan tentang bunyi.

-

Hasil kajian dituangkan dalam Lembar kegiatan yang disediakan. (LKPD
3. Kajian Bacaan)

Explanation
-

Siswa mempresentasikan hasil kajian.
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Elaboration
-

Guru memfasilitasi siswa untuk memahami teknologi yang dibuat
manusia yang memanfaatkan resonansi seperti SONAR.

Evaluation
-

Untuk kompetensi pengetahuan, evaluasi diberikan dengan mengacu
pada kompetensi pengetahuan yang diminta.

B. Lembar Kerja Peserta Didik

LKPD 1. Resonansi Bunyi
Mata Pelajaran: IPA
Tujuan: menentukan nilai kecepatan rambat bunyi dengan menggunakan
garputala
Alat dan Bahan:
-

Garputala dengan frekuensi tertentu

-

Gelas ukur

-

Mistar

-

Air

Langkah Kegiatan:
1. Getarkan garputala di atas gelas ukur seperti tampak pada gambar di
bawah dan isikan air ke dalam gelas ukur tersebut sedikit demi sedikit.
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2. Sambil terus melakukan langkah pertama di atas, perhatikan bunyi
yang dihasilkan dan hentikan pengisian air ketika bunyi yang
dihasilkan adalah yang paling keras.
3. Hitunglah dengan mistar panjang kolom udara yang tersisa (L).
4. Hitunglah panjang gelombang( ) dengan rumus  = 4 L
5. Hitunglah kecepatan rambat bunyi pada saat percobaan itu dengan
menggunakan rumus v = f. 

dimana f adalah frekuensi garputala

(tanyakan pada guru untuk memastikan besar frekuensi garputala yang
digunakan)
6. Ulangi percobaan (1-5) beberapakali.
7. Semua hasil percobaan di atas diisikan pada tabel percobaan berikut.

No.
Percobaan

Panjang Kolom
Udara
(L)
cm
m

Frekuensi
Garputala
(f)
Hz

Cepat Rambat
Bunyi
(v)
m/s
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8. Buatlan kesimpulan dari percobaan yang dilakukan.

9. Tuliskan pengalaman menarik selama percobaan.

LKPD 2. Soal Topik Bunyi
Mata Pelajaran: IPA
Tujuan: menentukan jawaban yang benar dari soal-soal pemantulan bunyi.
Alat dan Bahan:
-

Kertas Jawaban dan Pensil

Langkah Kegiatan:
1. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan langkah-langkahnya pada
lembar jawaban.
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2. Tuliskan jawaban selengkap mungkin dan perhatikan satuan-satuan
yang digunakan.
Soal
1. Seseorang melakukan percobaan resonansi seperti gambar berikut!

Sebuah garputala digetarkan di mulut tabung sambil mengisi tabung
dengan air sedikit demi sedikit. Ketika air mencapai ketinggian 30 cm
terdengar suara garputala sangat keras.

Jika diketahui frekuensi

garputala adalah 320 Hz, hitunglah berapa kecepatan rambat bunyi
pada saat percobaan.
2. Sebuah kapal sedang melakukan pengukuran batimetri (kedalaman
laut) dengan menggunakan alat echosounder. Pada titik koordinat A,
bunyi pantul tertangkap kembali oleh alat setelah 5 detik, dan di titik B
setelah10 detik sesudah sinyal dipancarkan. Jika cepat rambat bunyi di
air 1.500 m/s,

berapa kedalaman di titik koordinat A dan titik

koordinat B?
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LKPD 3. Kajian Bacaan
Mata Pelajaran: IPA
Tujuan: mengkaji bahan bacaan subtopik Sistem Pendengaran Manusia dan
Sistem Sonar Lumba-lumba
Alat dan Bahan:
-

Bahan Bacaan Sistem Pendengaran Manusia dan Sistem Sonar Lumbalumba

Langkah Kegiatan:
1. Bacalah dengan cermat subtopik Sistem Pendengaran Manusia dan
Sistem Sonar Lumba-lumba
2. Isilah tabel berikut berdasarkan bahan bacaan yang dimaksud.
2.1.

Sistem Pendengaran Manusia
Bagian Telinga

Fungsi

Jelaskan bagaimana gelombang suara yang didengar oleh
seseorang sampai ke otak seseorang tersebut!
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2.2.

Sistem Sonar Lumba-lumba
Organ Lumbalumba
Kantung Udara

Fungsi

Rahang Bawah

Apakah suara sonar yang dikeluarkan oleh lumba-lumba dapat
terdengar oleh manusia? Jelaskan jawabannya!

LKPD 4. Soal Olimpiade Topik Bunyi
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Mata Pelajaran: IPA (Pengayaan)
LKPD ini dapat dijadikan bahan pengayaan bagi siswa yang dianggap sudah
melampaui capaian kompetensi yang diminta.
Tujuan: menjawab dengan benar soal-soal olimpiade sain nasional topik
bunyi.
Alat dan Bahan:
-

Kertas Jawaban dan Pensil

Langkah Kegiatan:
1. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan langkah-langkahnya pada
lembar jawaban.
2. Tuliskan jawaban selengkap mungkin dan perhatikan satuan-satuan
yang digunakan.
Soal
1. Pada sebuah percobaan gelombang stasioner digunakan dawai dengan
massa per satuan panjang 0.02 gram/cm dan garpu tala dengan frekuensi
f. Sebuah gelombang stasioner yang terdiri atas 6 perut dan 7 simpul
terbentuk pada dawai sepanjang 120 cm, ketika massa beban gantung 25
gram. Berapakah frekuensi garputala yang digunakan ? (Soal OSN IPA
Nasioonal 2018)
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2. Orang dapat membedakan suara asli dan gemanya jika ada jeda waktu
minimalnya 0,1 detik antara suara asli dan gemanya. Seseorang berdiri di
depan suatu tebing yang lebar dan tinggi, lalu berteriak. Jika kelajuan
bunyi di udara 344 m/s dan orang tersebut mendengar gema teriakannya
dengan jelas, maka jarak minimum tebing dari orang adalah ... . (Soal OSN
IPA Nasional 2018)
3. Ketika kereta api mendekat, suara yang dikeluarkannya dapat didengar
melalui rel kereta api dltempat yang jauh. Laju suara di rel adalah 5130
m/s dan laju suara di udara adalah 330 m/s. Jika frekuensi suara yang
dikeluarkan kereta api adalah 500 Hz, maka perbedaan panjang
gelombang suara di rel dengan di udara adalah ... . (OSN IPA
Kabupaten/Kota 2018)
4. Sebuah masin mengeluarkan bunyi dengan taraf intensitas bunyi sebesar
70 dB bila diukur pada jarak 10m dari mesin. Berapa besar taraf intensitas
bunyi yang dihasilkan bila di ukur pada jarak 100 meter dari mesin
tersebut? (OSN IPA Kabupaten/Kota 2017)
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C. Bahan Bacaan

Bunyi
Bunyi merupakan salah satu bentuk gelombang longitudinal yang merambat
dalam medium dengan kecepatan dan frekuensi tertentu. Manusia hanya
dapat mendengar bunyi yang berfrekuensi antara 20 Hz sampai dengan
20.000 Hz yang disebut audiosonik. Di luar rentang itu bunyi tidak dapat
didengar oleh manusia, misalnya bunyi yang berfrekuensi di atas 20.000 Hz
yang disebut dengan ultrasonik.
Ketika sumber bunyi bergetar maka medium tempat sumber bunyi itu juga
akan ikut bergetar. Misalkan, garpu tala yang sedang bergetar

dan

menghasilkan bunyi tertentu akan menggetarkan udara di sekitarnya.
Dengan cara itu energi yang berasal dari sumber bunyi akan terus
dirambatkan ke segala arah sampai energinya melemah karena sudah terlalu
jauh dari sumber bunyi. Perhatikan gambar di bawah.

Gambar 2. Getaran Garputala dan udara di sekitarnya

Seperti gelombang pada umumnya, bunyi merambat dengan kecepatan
tertentu berdasarkan mediumnya. Semakin rapat mediumnya maka semakin
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cepat rambatan bunyinya. Mana yang lebih cepat, bunyi yang bergerak di
dalam air dengan bunyi yang bergerak di udara?
Tabel 3. Tabel Kecepatan Bunyi dalam Medium yang berbeda

Rumus untuk kecepatan rambat gelombang bunyi adalah:
v = s/t
dimana v = keceparan rambat bunyi (meter/detik)
s = jarak yang ditempuh gelombang (meter)
t = waktu tempuh (detik).
Kecepatan rambat gelombang bunyi juga dapat dinyatakan berdasarkan
hubungannya dengan frekuensi dan panjang gelombang. Cepat rambat
tersebut dinyatakan dalam rumus
v = .f
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dimana v = keceparan rambat bunyi (meter/detik)
= pajang gelombang (meter)
f = frekuensi gelombang Hz (Hertz atau 1/detik).
Karena bunyi merupakan gelombang maka sifat bunyi sama dengan sifat
gelombang pada umumnya. Dengan demikian bunyi dapat dipantulkan
(refleksi), dibiaskan (refraksi), dibelokkan (difraksi) dan dipadukan
(interferensi).
Pemantulan bunyi contohnya adalah adanya gema di dalam gua dimana
gelombang bunyi dipantulkan oleh dinding-dinding gua. Pemantulan bunyi
dimanfaatkan pada sistem sonar binatang seperti lumba-lumba, kelelawar
atau paus. Pada pemantulan bunyi berlaku juga hukum pemantulan
gelombang yaitu:
1. sudut pantul, sudut datang dan garis normal terletak pada satu bidang
datar;
2. sudut pantul sama dengan sudut datang.
Perhatikan gambar di bawah.

Gambar 3. Pemantulan oleh Tebing

112

Unit Pembelajaran
Bunyi

Seseorang berteriak ke arah dinding yang berjarak s (meter), maka suara yang
dikeluarkan yang bergerak dengan kecepatan v (m/s) dan ketika sampai di
dinding akan dipantulkan kembali ke sumber suara sejauh s (meter). Jarak
keseluruhan yang ditempuh oleh gelombang suara tersebut adalah 2s. Setelah
t detik orang tersebut akan mendengar suaranya yang memantul tersebut.
Dengan persamaan kecepatan, kita dapatkan hubungan 2s = v.t. atau s

𝐯.𝐭

=𝟐

dengan
s = jarak antara sumber suara dengan dinding pemantul;
v = kecepatan suara (bunyi);
t = lamanya waktu bunyi pada saat meninggalkan sumber sampai kembali
ke sumber.
Pemantulan gelombang bunyi ini juga dimanfaatkan dalam sistem SONAR
untuk mendeteksi kedalaman dasar laut.
Selain mengalami pemantulan, bunyi juga mengalamai resonansi seperti
halnya gelombang pada umumnya. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu
benda karena adanya benda lain yang bergetar. Syarat agar benda ikut
bergetar adalah benda tersebut memiliki frekuensi alam yang sama dengan
frekuensi benda yang menjadi sumber getarnya.
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Gambar 4. Resonansi pada Kolom Udara

Contoh terjadinya resonansi adalah fenomena menguatnya bunyi garputala
yang digetarkan di atas tabung berisi air dengan ketinggian tertentu.
Resonansi terjadi karena kolom udara yang berada dalam tabung ikut bergetar
dan frekuensi alami kolom udara dalam tabung tersebut sama dengan
frekuensi garputala.

Perhatikan gambar berikut. Dengan menambah air ke

dalam tabung maka akan mengurangi panjang kolom udara L. Semakin air
ditambah maka semakin pendek kolom udara yang tersisa.

Terjadinya

resonansi pada kolom udara adalah ketika panjang kolom udara L sama
dengan ¼ panjang gelombang bunyi garputala, atau
L=



.

𝟒

Resonansi kolom udara pada tabung akan terjadi juga pada panjang kolom
udara yang lain yaitu pada L =
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Gambar 5. Hubungan Panjang Gelombang dan Panjang kolom Udara pada saat
Resonansi Kolom Udara

Sistem Pendengaran Manusia
Alat pendengaran manusia memiliki keterbatasan sehingga tidak semua suara
dapat didengar oleh manusia. Alat pendengaran manusia hanya berfungsi jika
suara yang ditangkap memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20.000
Hz. Suara pada rentang 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz disebut audiosonik.
Suara yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz disebut infrasonik, dan yang
berfrekuensi di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. Seperti sudah dipelajari
sebelumnya, besarnya frekuensi suatu gelombang akan sebanding dengan
cepat rambat dan besarnya energi suara tersebut.
Suara yang berasal dari sumbernya akan dirambatkan melalui udara sebagai
gelombang longitudinal. Jika sampai pada sistem pendengaran manusia,
prosesnya cukup kompleks namun dapat dipisahkan secara bertahap.
Keberadaan tiga bagian telinga tersebut menyebabkan kemampuan telinga
untuk memproses suara dengan tepat dari suara paling lembut sampai suara
sangat keras dan kemampuan membedakan perubahan frekuensi suara
(pitch) yang sangat kecil.
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1) Telinga Luar
Telinga luar terdiri atas daun telinga (aurikel/pinna) dan saluran pendengaran
(external auditory meatus). Daun telinga berfunsi untuk mengumpulkan
gelombang suara. Sedangkan saluran pendengaran berfungsi menghantarkan
suara menuju gendang telinga (membran timpani). Panjang saluran telinga
sekitar 2,5 cm yang ditutupi oleh kulit dengan sejumlah rambut, kelenjar
keringat dan kelenjar seruminosa (minyak telinga).
2) Telinga Tengah
Gendang telinga memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Gendang
telinga berbentuk bulat dan bersifat elastis sehingga dapat bergetar saat
merespon gelombang suara yang sampai. Getaran gendang telinga kemudian
dipindahkan ke maleus (martil), tulang pertama, memiliki panjang sekitar 8
mm, dari tiga tulang yang berada di telinga tengah. Tulang kedua adalah incus
(landasan), memiliki panjang sekitar 9 mm, yang terhubung dengan maleus
dan bergetar sesuai dengannya. Tulang ketiga adalah stapes (sanggurdis), yang
panjangnya sekitar 3 mm, yang terhubung dengan incus dan juga ikut bergetar.
Stapes berhubungan dengan tingkap oval yang memisahkan telinga-tengah
dengan telinga-dalam. Ketiga tulang tersebut secara kolektif disebut ossicles.
Ossicles tersebut berada dalam bilik kecil yang mengandung udara
membentuk sistem telinga-tengah.
Sistem telinga-tengah ini memiliki kemampuan memperbesar getaran suara
sebelum suara tersebut masuk telinga dalam. Pembesaran tersebut terjadi
sebagian disebabkan oleh gendang telinga yang lebih besar 15-30 kali dari
tingkap oval.
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3) Telinga Dalam
Telinga-dalam terdiri dari dua bagian yaitu sistem vestibula (serambi) dan
koklea (rumah siput). Sistem vestibula bertanggung jawab dalam menjaga
keseimbangan. Sedangkan rumah siput bertanggung jawab dalam mengubah
energi getaran yang dihasilkan telinga-tengah menjadi impuls listrik (energi
listrik) yang akan dialirkan ke otak. Proses pengubahan energi dari satu
bentuk ke bentuk yang lain disebut transduksi. Dalam hal ini, transduksi yang
terjadi menjadi sangat penting karena otak tidak dapat menerjemahkan
informasi dalam bentuk energi getaran, namun hanya dalam bentuk energi
listrik.

Sistem Sonar Lumba-lumba
Sonar merupakan kependekan dari sound navigation and ranging. Sonar
berarti penjarakan (penentuan jarak) dan navigasi menggunakan gelombang
suara. Beberapa hewan memiliki sistem sonar diantaranya adalah lumbalumba, kelelawar, dan paus. Proses sonar yang digunakan lumba-lumba, juga
yang digunakan oleh kelelawar dan paus, disebut echolocation.
Lumba-lumba merupakan mamalia laut yang sangat cerdas di samping sistem
tubuhnya yang kompleks. Lumba-lumba banyak dipelajari oleh manusia untuk
mengembangkan teknologi di antaranya adalah teknologi sonar.
Lumba-lumba sering mengeluarkan suara selain untuk berkomunikasi sesama
mereka juga untuk echolocation. Pada saat ada pentas lumba-lumba, kita dapat
mendengar suara lumba-lumba. Namun ketika lumba-lumba mengeluarkan
suara untuk mendeteksi sesuatu di sekitarnya, hampir kebanyakan suara
tersebut tidak terdengar oleh manusia. Pada waktu echolocation, suara yang
dikeluarkan lumba-lumba seringkali memiliki frekuensi yang sangat tinggi
yaitu di atas 20.000 Hz.
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Proses sonar yang dilakukan oleh lumba-lumba kurang lebih adalah sebagai
berikut.
1) Lumba-lumba menggunakan suara sengau yang dikeluarkan dari kantung
suara untuk membuat suara klik dan mengirimkannya melalui melon yang
berada di dahi.
2) Ketika suara tersebut mengenai sebuah objek di dalam air, maka suara
tersebut akan memantul menjadi gema.
3) Lumba-lumba kemudian menangkap gema tadi dengan rahang bawahnya.
4) Bagian dari rahang bawah tersebut kemudian mengantarkan suara tadi ke
telinga-dalam lumba-lumba yang mengubahnya menjadi impuls dan
kemudian otak lumba-lumba menerjemahkan karakteristik objek tadi seperti
jarak, ukuran, bentuk, bahkan bahan (materi) penyusunnya.
Untuk

mengenal

objek

lebih

detail,

lumba-lumba

akan

bergerak

mengelilinginya dan membacanya dari berbagai titik pandang.
Karena gelombang suara bergerak lebih cepat di dalam air dibandingkan
dengan di udara, cepat rambat suara di laut sekitar 1500 m/s, maka proses
sonar ini sangat efektif membantu lumba-lumba untuk mencari mangsa,
mendeteksi keberadaan musuh, serta membantu menghidari dari tabrakan
dengan benda lain sekalipun di dalam laut yang tidak terdapat atau kurang
cahaya.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
D. Pembahasan Soal-soal
1. Seseorang melakukan percobaan resonansi seperti gambar berikut!

Sebuah garputala digetarkan di mulut tabung sambil mengisi tabung
dengan air sedikit demi sedikit. Ketika air mencapai ketinggian 10 cm
terdengar suara garputala sangat keras. Berdasarkan data tersebut
dapat diketahui panjang gelombang bunyi garputala di udara adalah ....
A) 30 cm
B) 40 cm
C) 80 cm
D) 120 cm
Diketahui: panjang Tabung, LT = 30 cm; panjang kolom Air, LA = 10 cm;
Pada saat panjang kolom air 10 cm, suara garputala terdengar sangat
keras.
Ditanyakan: Barapa panjang gelombang bunyi garputala, ?
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Penyelesaian:
Saat tinggi air mencapai 10 cm tersebut maka terjadi resonansi
dimana udara yang berada dalam tabung ikut bergetar dengan
frekuensi sama dengan frekuensi bunyi yang dihasilkan garputala.
Resonansi ini yang menyebabkan bunyi terdengar lebih keras.
Untuk mencari panjang gelombang bunyi garputala tersebut maka
digunakan persamaan

 =4 L atau

1
4

 =L

Dimana L adalah panjang kolom udara atau panjang tabung
dikurangi panjang kolom air:
L = LT - LA = 30 – 10 =20 cm.
Maka panjang gelombang  = 4 x 20 = 80 cm
Jadi jawaban yang tepatnya adalah pilihan jawaban (C).

2. Sebuah kapal memancarkan sinyal bunyi ke dasar laut R dan S seperti
gambar.
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Bunyi pantul dari S tertangkap kembali di kapal 2 sekon sesudah sinyal
dipancarkan dan bunyi pantul dari R tertangkap kembali di kapal 3,5
sekon sesudah sinyal dipancarkan. Jika cepat rambat bunyi di air 1.500
m/s, selisih kedalaman R dengan S adalah ....
Diketahui:
Waktu pantul suara di titik R, tR = 3,5 sekon;
Waktu pantul suara di titik S, tS = 2 sekon,
Cepat rambat bunyi di air, v = 1500 m/s
Ditanyakan: Berapa selisih kedalaman R dan S?
Penyelesaian:
Untuk mencari jarak digunakan persamaan s = vt, dimana s adalah
jarak, v adalah kecepatan bunyi, t adalah waktu tempuh bunyi.
Karena bunyi bergerak dari sumber bunyi kemudian memantul
kembali ke sumber bunyi, maka jarak yang ditempuh oleh bunyi
tersebut adalah 2s = v t

atau

s =

𝑣𝑡
2

Untuk kasus kedalaman di titik R, maka kedalaman titik R adalah
dR =

𝑣 𝑡𝑅
2

=

1.500 x 3,5
2

meter

Untuk kasus kedalaman di titik S, maka kedalaman titik S adalah
dS =

𝑣 𝑡𝑆
2

=

1.500 x 2
2

meter

Maka selisih kedalaman R dan S adalah
dR-s = dR - dS
=

=

1.500 x 1,5
2

1.500 x 3,5
2

-

1.500 x 2
2

=

1.500 x (3,5−2)
2

= 750 x 1,5 = 1125 meter

Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban (A).

121

3. Seseorang berteriak dengan keras di antara dua tebing tinggi.
Beberapa saat kemudianorang tersebut mendengar dua bunyi pantul,
pertama 3 sekon dan berikutnya setelah 4 sekon dari ia berteriak.

Cepat rambat bunyi di udara saat itu 340 m/s. Jarak antara dua tebing tersebut
adalah ....
A) 170 m
B) 510 m
C) 1.190 m
D) 1.700 m
Diketahui:
Waktu pantul bunyi pada dinding A, tA = 3 detik;
Waktu pantul bunyi pada dinding A, tB = 4 detik;
Cepat rambat bunyi di udara,v = 340 m/s
Ditanyakan: Berapa Jarak antara dinding A dan B, SA+B ?
Penyelesaian:
Seperti soal no 2 sebelumnya maka,
untuk mencari jarak digunakan persamaan s = vt, dimana s adalah
jarak, v adalah kecepatan bunyi, t adalah waktu tempuh bunyi.
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Karena bunyi bergerak dari seseorang tersebut kemudian
memantul kembali ke dia, maka jarak yang ditempuh oleh bunyi
tersebut adalah 2s = v t

atau

s =

𝑣𝑡
2

Untuk kasus dinding A, maka jarak seseorang ke dinding A adalah
𝑣 𝑡𝐴

SA =

2

=

340 x 3

2

meter

Untuk kasus dinding B, maka jarak seseorang tersebut ke dinding
B adalah
𝑣 𝑡𝐵

SB =

2

=

340 x 4

2

meter

Maka jarak dinding A dan dinding B adalah jumlah
SA+B = SA + SB =

=

340 x 7
2

340 x 3

2

+

340 x 4

2

=

340 x

(3+4)
2

= 170 x 7 = 1190 meter

Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban (C).
4. Agus memukul kentongan di antara dua tembok yang berhadapan.
Bunyi pantul dari tembok pertama terdengar 1,5 sekon sesudah
kentongan dipukul, disusul bunyi pantul dari dinding kedua 0,5 sekon
setelah bunyi pantul pertama. Jika Cepat rambat bunyi di udara 340
m/s, maka jarak kedua tembok adalah ....
A) 170 m
B) 340 m
C) 425 m
D) 595 m
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Diketahui:
Waktu pantul bunyi pada tembok pertama, t1 = 1,5 detik;
Waktu pantul bunyi pada tembok kedua, t2 = t1+0,5 = 2 detik;
Cepat rambat bunyi di udara,v = 340 m/s

Ditanyakan: Berapa Jarak antara kedua tembok tersebut SA+B ?
Penyelesaian:
Seperti soal no 2 sebelumnya maka,
untuk mencari jarak digunakan persamaan s = vt, dimana s adalah
jarak, v adalah kecepatan bunyi, t adalah waktu tempuh bunyi.
Karena bunyi bergerak dari Agus kemudian memantul kembali ke
dia, maka jarak yang ditempuh oleh bunyi tersebut adalah 2s = v t
atau

s =

𝑣𝑡
2

Untuk kasus dinding pertama, maka jarak Agus ke dinding pertama
adalah
S1 =

𝑣 𝑡1
2

=

340 x 1,5

2

meter

Untuk kasus dinding kedua, maka jarak Agus tersebut ke dinding
kedua adalah
S2 =

𝑣 𝑡2
2

=

340 x 2

2

meter

Maka jarak dinding pertama dan dinding kedua adalah jumlah
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S1+2 = S1 + S2 =

=

340 x 3,5
2

340 x 1,5

2

+

340 x 2

2

=

340 x

(1,5+2)
2

= 170 x 3,5 = 595 meter

Jadi jawaban yang benar adalah pilihan jawaban (D).
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E. Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator
pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan.
Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat
melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal.
Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi
yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk
mengukur indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS.
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Tabel 4. Kisi-kisi Soal
NO
1

Kompetensi yang
Diuji

Lingkup
Materi

Materi

Menganalisis konsep

Getaran,

Bunyi

getaran, gelombang,

Gelombang

rambat bunyi dalam beberapa

dan bunyi dalam

dan Bunyi

medium. Siswa dapat

kehidupan sehari-hari
termasuk sistem
pendengaran manusia
dan sistem sonar pada
hewan

Indikator Soal

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

1

C4

PG

Diberikan data kecepatan

menentukan medium mana yang
dilalui oleh bunyi bila bunyi
tersebut bergerak sejauh 662
meter dalam 2 detik.
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NO

Kompetensi yang
Diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

No

3.6.12 Membedakan

bagian-

bagian

dalam

funsinya

telinga
sebagai

pendengaran
3.6.13 Membedakan fungsi
organ pendengaran
Lumba-lumba dalam
echolocation

alat

Level
Kognitif

Bentuk
Soal
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: SMP
: VIII
: IPA
Buku
Sumber :
Nomor
Soal

LINGKUP
MATERI

1

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun
:
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
√
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Tabel di bawah merupakan data kecepatan rambat bunyi di
beberapa medium.

MATERI

INDIKATOR
SOAL

Kunci
Jawaban

Perhatikan gambar di bawah. Jika suatu bunyi merambat dari
sumber bunyi ke penerima dalam waktu 2 detik, maka medium
yang dilalui oleh bunyi tersebut adalah
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A.
B.
C.
D.
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Air Laut
Udara
Tembaga
Alumunium
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KESIMPULAN
Materi bunyi ini merupakan bagian dari kompetesi pengetahuan dan
keterampilan yang dipelajari di kelas VIII SMP:
3.6 Menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan
sehari-hari termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada
hewan
4.6 Menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi
Dalam kehidupan sehari-hari bunyi atau suara menjadi bagian sangat sering
dan penting bagi manusia maupun hewan. Bunyi merupakan alat komunikasi,
alat ekspresi, bahkan menjadi bagian teknologi yang dikembangkan dalam
membantu mempermudah pekerjaan manusia seperti dalam sistem sonar,
ultrasonografi dan yang lainnya.
Dalam mempelajari topik bunyi, terutama dalam kaitannya dengan soal-soal
ujian nasional maka hal yang perlu ditekankan adalah pembelajaran tentang
pemantulan dan resonansi pada tabung udara. Hal ini dapat dilihat dari
kecenderungan soal-soal yang setiap tahun keluar dalam naskah soal ujian
nasional.
Untuk soal-soal olimpiade, materi soal-soal yang diujikan tampak diluar
materi yang diajarkan. Oleh karena itu, guru harus memberikan banyak
latihan soal dan membina siswa yang akan menjadi peserta olimpiade secara
tersendiri.
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Pembelajaran bunyi dalam unit ini memang tidak rinci. Namun diharapkan
sudah cukup sebagai bekal dalam menjawab soal-soal UN. Kekurangan materi
dalam unit ini pada saatnya dapat ditutupi dengan membaca literatur dan
referensi lain yang berkaitan seperti Modul PKB, buku guru dan sebagainya.
Materi bunyi ikut diujikan dalam Ujian Nasional IPA SMP walaupun dengan
jumlah soal yang tidak banyak. Seperti pada UN IPA SMP 2018, 2017, dan
2016.
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UMPAN BALIK
Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen
ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya.
Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur
dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang menurut saudara
tepat.
Lembar Persepsi Pemahaman Unit

No

Aspek

1.

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar.
Mampu menghubungkan konten dengan fenomena
kehidupan sehari-hari.
Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran dapat
mengembangkan HOTS peserta didik.
Memahami tahapan aktivitas yang disajikan dengan
baik.
Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas.
Memahami dengan baik lembar kerja peserta didik
yang dikembangkan.
Mampu melaksanakan dengan baik lembar kerja
peserta didik yang dikembangkan.
Memahami konten secara menyuluh dengan baik.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kriteria
1

2

3

Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan
baik.
Mampu membahas soal HOTS yang disajikan dengan
tepat.
Jumlah
Jumlah Total
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4

Keterangan
1=tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai
4 = Sangat Menguasai

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40

Keterangan Umpan Balik
Skor
< 70

70-79

80-89
> 90
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Umpan Balik
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang unit ini
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai
Saudara memahaminya.
: Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.
: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.
: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik.
Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP
untuk membelajarkan unit ini.
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PENGANTAR

Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik pemantulan cahaya. Melalui pembahasan materi yang
terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk
mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan
indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan
bernalar peserta didik. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri
sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam upaya memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara
mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang aplikasi topik pemantulan cahaya di kehidupan sehari-hari,
soal-soal tes UN topik ini di tiga tahun terakhir sebagai acuan dalam menyusun
soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan
peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi
pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta
didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS. Komponenkomponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat
dengan mudah memfasilitasi peserta didik untuk mendeskripsikan
pemantulan cahaya, melakukan percobaannya, sekaligus mendorong peserta
didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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Unit pemantulan cahaya yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas
materi sifat-sifat cahaya secara umum, pemantulan cahaya pada bidang datar,
khususnya cermin datar, dan pemantulan cahaya pada bidang lengkung, yaitu
pemantulan pada cermin cekung dan cermin cembung. Selain itu, unit ini pun
dilengkapi dengan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang dikembangkan
secara aplikatif untuk memudahkan guru dalam mengimplementasikannya di
kelas.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar 3.12
dan 4.12 di kelas VIII. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi
beberapa target kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan
kompetensi oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini
dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Taget Kompetensi
No.

Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

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

1. Menganalisis sifat-sifat
cahaya
2. Menganalisis proses
pembentukan bayangan
pada bidang datar
3. Menganalisis proses
pembentukan bayangan
pada bidang lengkung
4. Menganalisis proses
penglihatan manusia
5. Menganalisis proses
penglihatan pada mata
serangga
6. Menganalisis prinsip
kerja alat optik

4.12

Menyajikan hasil percobaan tentang
pembentukan bayangan pada
cermin dan lensa

1. Menyajikan hasil
percobaan tentang
pembentukan bayangan
pada cermin
2. Menyajikan hasil
percobaan tentang
pembentukan bayangan
pada lensa
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembagkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
pencapaian kompetensi dasar, baik kompetensi Dasar 3.12, ranah
pengetahuan, maupun kompetensi dasar 4.12, ranah keterampilan.
Dalam upaya memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga katagori,
yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut
ini rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.12 dan
4.12. di kelas VIII.
Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

Indikator Pendukung
3.12.1

Mengidentifikasi manfaat
cahaya bagi kehidupan

4.12.1

Mengatur rangkaian alat
percobaan sifat-sifat cahaya

3.12.2

Mengidentifikasi arah
rambat cahaya

4.12.2

Mengolah data hasil
percobaan sifat-sifat cahaya

3.12.3

Mengidentifikasi sifat-sifat
cahaya

4.12.3

Mengatur rangkaian alat
percobaan pembentukan
bayangan pada bidang
datar

3.12.4

Mendeskripsikan sifat-sifat
cahaya

4.12.4

Mengolah data hasil
percobaan pembentukan
bayangan pada bidang
datar

3.12.5

Mengidentifikasi sifat-sifat
pemantulan cahaya pada
bidang datar

4.12.5

Mengatur rangkaian alat
percobaan pembentukan
bayangan pada cermin
cekung

3.12.6

Menentukan besar sudut
pantul pemantulan cahaya
pada bidang datar

4.12.6

Mengolah data hasil
percobaan pembentukan
bayangan pada cermin
cekung
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IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

3.12.7

Mengidentifikasi proses
pembentukan bayangan
pada cermin datar

4.12.7

Mengatur rangkaian alat
percobaan pembentukan
bayangan pada cermin
cembung

3.12.8

Mendeskripsikan proses
pembentukan bayangan
pada cermin datar

4.12.8

Mengolah data hasil
percobaan percobaan
pembentukan bayangan
pada cermin cembung

3.12.9

Menentukan sifat bayangan
yang terbentuk oleh cermin
datar

3.12.10 Mengidentifikasi sifat-sifat
pemantulan cahaya pada
cermin cekung
3.12.11 Mendeskripsikan proses
pembentukan bayangan
pada cermin cekung
3.12.12 Menentukan sifat bayangan
yang terbentuk oleh cermin
cekung
3.12.13 Mengidentifikasi sifat-sifat
pemantulan cahaya pada
cermin cembung
3.12.14 Mendeskripsikan proses
pembentukan bayangan
pada cermin cembung
3.12.15 Menentukan sifat bayangan
yang terbentuk oleh cermin
cembung
Indikator Kunci
3.12.16 Menganalisis sifat-sifat
cahaya

4.12.9

Menyajikan hasil
percobaan sifat-sifat cahaya

3.12.17 Menganalisis sifat-sifat
bayangan yang terjadi
cermin datar

4.12.10 Menyajikan hasil
percobaan pembentukan
bayangan pada cermin
datar

3.12.18 Menganalisis banyaknya
bayangan yang dibentuk

4.12.11 Menyajikan hasil
percobaan pembentukan
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IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

oleh dua cermin datar
bersudut

bayangan pada cermin
cekung

3.12.19 Menganalisis sifat-sifat
bayangan yang terjadi
cermin cekung dengan
menggunakan persamaan
umum cermin

4.12.12 Menyajikan hasil
percobaan pembentukan
bayangan pada cermin
cembung

3.12.20 Menganalisis sifat-sifat
bayangan yang terjadi
cermin cembung dengan
menggunakan persamaan
umum cermin
Indikator Pengayaan
3.12.21 Menyimpulkan letak benda,
letak bayangan dan sifatsifat bayangan berdasarkan
persamaan umum cermin

4.12.13 Membuat bahan presentasi
hasil percobaan sifat-sifat
cahaya
4.12.14 Membuat bahan presentasi
hasil percobaan
pembentukan bayangan
pada cermin datar
4.12.15 Membuat bahan presentasi
hasil percobaan
pembentukan bayangan
pada cermin cekung
4.12.16 Membuat bahan presentasi
hasil percobaan
pembentukan bayangan
pada cermin cembung
4.12.17 Mempresentasikan hasil
percobaan sifat-sifat
cahaya, percobaan
pembentukan bayangan
pada cermin datar, cermin
cekung, dan cermin
cembung
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Pemantulan Teratur
Beberapa peristiwa yang erat kaitannya dengan pemantulan teratur
diantaranya adalah ketika kiita bisa melihat wajah atau tubuh kita di depan
cermin karena terjadi proses pemantulan teratur, kaca spion kendaraan
terbuat dari cermin cembung juga menggunakan prinsip pemantulan teratur.
Dalam bidang fotografi, peristiwa pemantulan teratur ini dimanfaatkan untuk
mendapatkan foto yang indah seperti panaroma gunung yang bayangannya
terpantulkan oleh permukaan air yang berada di sekitar tempat kamera
menggambil gambar. Hal ini terjadi karena permukaan air mampu
memantulkan cahaya secara teratur sehingga mampu membentuk bayangan
yang jelas.

https://www.fisikabc.com/2017/10/pemantulan-cahaya.html

Gambar 1. Foto panorama pegunungan karena adanya pemantulan teratur
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B. Pemantulan Baur
Pematulan baur menyebabkan sinar matahari atau cahaya matahari bisa
sampai ke dalam ruangan rumah-rumah, meskipun ruangan di dalam rumah
tidak terkena cahaya matahari secara langsung, terhalang atap yang
menghalangi cahaya matahari masuk ke dalam ruangan, tetapi kita masih bisa
melihat isi ruangan tersebut secara jelas.

C. Periskop
Periskop adalah alat optik yang berfungsi untuk mengamati benda dalam jarak
jauh atau berada dalam sudut tertentu. Bentuknya sederhana, yaitu berupa
tabung yang dilengkapi dengan prisma pada ujung-ujungnya.

https://3.bp.blogspot.com/s1600/periskop.jpg

Gambar 2. Periskop

Prisma ini akan memantulkan cahaya yang datang sejajar padanya, kemudian
diatur sedemikian rupa sehingga membentuk sudut 45° terhadap sumbu
tabung. Periskop digunakan pada tank kapal selam. Para navigator kapal selam
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memanfaatkan periskop untuk mengamati gerak-gerik yang terjadi di atas
permukaan laut.
Lalu bagaimana cara kerja periskop ini? Apakah ada keterkaitan dengan
konsep pembiasan cahaya? Prinsip kerja periskop ini menggunakan konsep
pemantulan sempurna. Proses pemantulan sempurna terjadi pada prisma
yang digunakan sebagai alat optik untuk menangkap dan memantulkan
cahaya. Prisma ini berjumlah dua buah yang disusun membentuk sudut 45°.
Perhatikan gambar berikut.

https://4.bp.blogspot.com/proses-pembentukan-bayangan-pada-periskop.png

Gambar 3. Proses Pembentukan Bayangan oleh Periskop
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Ketika kita melihat ujung bawah periskop, sinar sejajar dari objek masuk lewat
ujung atas mengenai prisma optik. Kemudian prisma tersebut akan
memantulkan secara sempurna sinar dari objek tersebut membentuk sudut
45° ke arah prisma optik kedua. Kemudian sinar pantul dari prisma pertama
tadi akan dipantulkan kembali 45° oleh prisma kedua menuju mata kita.
Dengan demikian, kita dapat melihat objek tersebut.
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SOAL-SOAL UN/USBN

A. Soal-Soal UN
Berikut ini contoh soal-soal UN yang berkaitan dengan materi Pemantulan
Cahaya pada 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.
Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi
peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat
menjadi acuan ketika saudara akan mengembangkan soal yang memliki
karakteristik yang sama pada materi pemantulan cahaya.
No.
1

Soal
Benda terletak di depan cermin cekung seperti pada gambar, ternyata
bayangan yang terbentuk bersifat nyata dan diperbesar 3 kali.

Benda kemudian digeser 10 cm mendekati cermin, maka bayangan yang
dihasilkan sekarang bersifat….
A. Nyata, terbalik, diperbesar

153

B. Nyata, terbalik, diperkecil
C. Nyata, terbalik, sama besar
D. Maya, tegak, diperbesar
Identifikasi
Level Kognitif

: L3 Penalaran

Indikator yang
bersesuaian

: Menganalisis letak bayangan dengan menggunakan
persamaan umum cermin

Diketahui

: ▪
▪
▪

Benda Terletak didepan cermin cekung
Sifat bayangan benda yang terbentuk yaitu bersifat
Nyata
Perbesaran yang terjadi adalah diperbesar 3x

Ditanyakan

: Sifat bayangan yang terbentuk jika benda digeser
menjauhi cermin sejauh 10 cm

Materi yang
dibutuhkan

: ▪
▪
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Sifat-Sifat Pemantulan Cahaya pada Cermin Cekung
Persmaan umum hubungan antara jarak benda,
bayangan dan fokus pada cermin cekung
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No.
2

Soal
Pembentukan bayangan pada cermin datar yang benar ditunjukkan oleh
gambar …

Identifikasi
Level Kognitif

: L3-Penalaran

Indikator yang
bersesuaian

: Menganalisis proses pembentukan bayangan pada cermin
datar

Diketahui

: Dua benda titik yang terdapat pada suatu segi empat
diletakkan didepan cermin datar

Ditanyakan

: Bentuk bayangan yang tepat

Materi yang
dibutuhkan

: ▪
▪

Sifat-Sifat Pemantulan Cahaya pada Cermin Datar
Persmaan umum hubungan antara jarak benda,
bayangan dan fokus pada cermin datar
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No.
3

Soal
Pembentukan bayangan yang benar pada cermin datar ditunjukkan oleh
gambar …

Identifikasi
Level Kognitif

: L3-Penalaran

Indikator yang
bersesuaian

: Menganalisis proses pembentukan bayangan pada cermin
datar

Diketahui

: ▪

Ditanyakan

: Bentuk bayangan yang tepat

Materi yang
dibutuhkan

: ▪
▪
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Dua benda titik yang terdapat pada suatu segi empat
diletakkan didepan cermin datar

Sifat-Sifat Pemantulan Cahaya pada Cermin Datar
Persmaan umum hubungan antara jarak benda,
bayangan dan fokus pada cermin datar
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No.
4

Soal
Perhatikan gambar di bawah ini!

Tinggi dan jarak bayangan yang terjadi dihitung dari jarak benda ke
cermin datar adalah …
A.
B.
C.
D.

7 cm dan 10 cm
5 cm dan 2 cm
2 cm dan 10 cm
2 cm dan 5 cm

Identifikasi
Level Kognitif

: L2-Penerapan

Indikator yang
bersesuaian

: Menentukan sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin
datar

Diketahui

: ▪
▪

Ditanyakan

: Tinggi bayaangan dan jarak bayangan dihitung dari jarak
benda ke cermin

Materi yang
dibutuhkan

: ▪
▪

Benda terletak didepan cermin datar sejauh 5 cm
Tinggi benda 2 cm

Sifat-Sifat Pemantulan Cahaya pada Cermin Datar
Persmaan umum hubungan antara jarak benda,
bayangan dan fokus pada cermin cekung
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BAHAN PEMBELAJARAN

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini terdiri dari Aktivitas Pembelajaran
dan Lembar Kerja Siswa. Bahan pembelajaran Pemantulan Cahaya ini
diharapkan dapat menjadi acuan bagi Saudara dalam mendesain aktivitas
pembelajaran dan mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran
kepada peserta didik di kelas. Bahan pembelajaran ini berisikan rincian
aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang digunakan, dan
bahan bacaannya.
Aktivitas pembelajaran yang dikembangkan mengacu pada prinsip-prinsip
pembelajaran yang mendidik, berpusat pada peserta didik dan pembelajaran
yang berusaha memfasilitasi tumbuh kembangnya kemampuan berpikir
tingkat tinggi, penguatan pendidikan karakter dan budaya literasi.

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dapat dlakukan oleh guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada
topik pemantulan cahaya.

Berdasarkan Tabel 2. Indikator Pencapaian

Kompetensi (IPK), dapat diidentifikasi submateri yang dibelajarkan terdiri
atas sifat-sifat cahaya, pemantulan cahaya pada bidang datar, yaitu cermin
datar, dan pemantulan cahaya pada bidang lengkung, yaitu pemantulan cahaya
pada cermin cekung dan cermin cembung.
Aktivitas pembelajaran untuk mencapai masing-masing indikator yang telah

ditetapkan dapat dicapai dalam dua kali pertemuan, dengan asumsi
pertemuan pertama 2 jam pelajaran dan pertemuan kedua 3 jam pelajaran.
Aktivitas pembelajaran selanjutnya akan diuraikan lebih rinci menjadi dua
skenario pembelajaran.
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Pengembangan skenario pembelajaran yang dilakukan mengacu pada kriteria
yang ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud nomor 22 tahun 2016).
Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk mesing-masing pertemuan.

Aktivitas Pembelajaran Pertemuan ke-1
Skenario pembelajaran pertemuan ke-1 dilakukan untuk mencapai indikatorindikator pencapaian kompetensi (IPK) sebagai berikut.
3.12.1
3.12.2
3.12.3
3.12.4
3.12.5
3.12.6
3.12.7
3.12.8
3.12.9
3.12.16
3.12.17
3.12.18
3.12.21
4.12.1
4.12.2
4.12.3
4.12.4
4.12.9
4.12.10
4.12.12

160

Mengidentifikasi manfaat cahaya bagi kehidupan
Mengidentifikasi arah rambat cahaya
Mengidentifikasi sifat-sifat cahaya
Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya
Mengidentifikasi sifat-sifat pemantulan cahaya pada bidang
datar
Menentukan besar sudut pantul pemantulan cahaya pada
bidang datar
Mengidentifikasi proses pembentukan bayangan pada cermin
datar
Mendeskripsikan proses pembentukan bayangan pada cermin
datar
Menentukan sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar
Menganalisis sifat-sifat cahaya
Menganalisis sifat-sifat bayangan yang terjadi cermin datar
Menganalisis banyaknya bayangan yang dibentuk oleh dua
cermin datar bersudut
Menyimpulkan letak benda, letak bayangan dan sifat-sifat
bayangan berdasarkan persamaan umum cermin
Mengatur rangkaian alat percobaan sifat-sifat cahaya
Mengolah data hasil percobaan sifat-sifat cahaya
Mengatur rangkaian alat percobaan pembentukan bayangan
pada bidang datar
Mengolah data hasil percobaan pembentukan bayangan pada
bidang datar
Menyajikan hasil percobaan sifat-sifat cahaya
Menyajikan hasil percobaan pembentukan bayangan pada
cermin datar
Membuat bahan presentasi hasil percobaan sifat-sifat cahaya
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4.12.13 Membuat bahan presentasi hasil percobaan pembentukan
bayangan pada cermin datar
4.12.14 Mempresentasikan hasil percobaan sifat-sifat cahaya,
percobaan pembentukan bayangan pada cermin datar, cermin
cekung, dan cermin cembung
Skenario pembelajaran untuk mencapai indikator-indikator pembelajaran
tersebut dikembangkan dengan menggunakan model pembelajaran Inkuiri
(inquiry Based Learning) 5E dengan tahapan Engagement,

Exploration,

Explanation, Elaboration, dan Evaluation. Adapun alokasi waktu yang
dibutuhkan adalah 2 jam pelajaran (2 x 40 menit).
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

Video tentang manfaat cahaya bagi kehidupan;

2.

Pemutar video/komputer; dan

3.

LCD proyektor

4.

Alat dan bahan pada LKPD 1 dan LKPD 2

Apa yang Saudara lakukan, dalam setiap tahapan model pembelajaran inkuiri
(inquiry Based Learning) 5E adalah sebagai berikut.
a. Engagement
▪

Saudara sebaiknya memberikan apersepsi tentang pentingnya cahaya
bagi seluruh kehidupan manusia manusia.

▪

Saudara mengajak peserta didik untuk sejenak berdiskusi mengenai
bagaimana manfaat cahaya dalam kehidupan
o Saudara dapat memberikan pertanyaan, “Menurutmu apa yang
akan terjadi jika tidak ada cahaya dalam kehidupan sehari-hari
kita?”
o Saudara dapat meminta salah satu peserta didik untuk memberikan
pendapatnya
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o Setelah berdiskusi mengenai bagaimana pentingnya cahaya bagi
kehidupan manusia, saudara dapat mengarahkan peserta didik
untuk lebih lanjut mengenali sifat-sifat cahaya
▪

Saudara dapat mengemukakan pertanyaan kepada peserta didik
mengenai
o Menurutmu sifat-sifat penting apakah yang diiliki oleh cahaya?
o Bagaimana cahaya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya?
o Mengapa kita dapat melihat benda?
o Bagaimanakah proses kita melihat suatu benda?
o Mengapa bisa terjadi bayangan suatu benda?
o Mengapa pensil yang dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air
tampah seperti bengkok?
o Mengapa dasar sungan terlihat seperti dangkal?
o Mengapa bisa terjadi pelangi? Bagaimana proesnya?

▪

Guru menginformasikan pada peserta didik

bahwa pada hari ini

peserta didik akan melakukan eksplorasi terhadap pertanyaanpertanyaan tersebut melalui studi pustaka, diskusi dan percobaan
untuk membuktikan sifat-sifat perambatan cahaya, pemantulan cahaya
pada cermin datar dan proses pembentukan bayangan pada cerin
datar.
b. Exploration
▪

Secara berkelompok peserta didik mengidentifikasi sifat-sifat cahaya
dari berbagai buku bacaan dan referensi lainnya

▪

Pada tahapan ini, peserta didik Saudara arahkan secara berkelompok
peserta didik untuk melakukan praktikum dengan menggunakan
LKPD 1 Perambatan Cahaya dan LKPD 2 Pemantulan Cahaya Pada
Cermin Datar

▪

Pada kegiatan ini arahkan peserta didik bekerja atas dasar panduan
LKPD 1 dan LKPD 2, yaitu menyelidiki sifat-sifat perambatan cahaya
dan sifat-sifat pemantulan cahaya yang jatuh mengenai cermin datar.
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▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dalam
kelompoknya terutama pada saat merangkai alat sesuai dengan
LKPD 1 dan LKPD 2, mengunpulkan dan memasukkan data dalam
tabel pengamatan

▪

Jangan lupa Saudara ingatkan peserta didik agar bekerjasama dengan
kelompoknya, bekerja dengan cermat, hati-hati dan teliti dalam
melakukan praktikum

▪

Sebaiknya dilakukan penilaian kinerja pada saat proses pembelajaran/
pada saat peserta didik melakukan praktikum dengan menggunakan
lembar observasi.

c. Explanation
▪

Pada tahapan ini arahkan peserta didik untuk dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD 1 dan LKPD 2

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan
penjelasan, membuat berbagai macam representasi hasil praktikum
baik dalam bentuk tabel, gambar, grafik maupun persamaan matematis

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menyimpulkan
hasil kegiatan praktikum yang mereka lakukan

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan
hasil praktikum, mendeskripsikan sifat-sifat perambatan cahaya dan
mendeskrisikan sifat-sifat pemantulan cahaya yang mengenai cermin
datar

▪

Sebaiknya saudara lakukan penilaian pada saat peserta didik
memberikan penjelasan dan mempresentasikan hasil kegiatan
praktikumnya

d. Elaboration
▪

Arahkan peserta didik untuk tetap bekerja dalam kelompoknya

▪

Arahkan peserta didik untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan
Diskusi yang terdapat pada LKPD 1 dan LKPD 2
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▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan studi
literatur dan menyajikan hasil studi literaturnya terutama berkaitan
dengan sifat-sifat perambatan cahaya, pemantulan cahaya pada cermin
datar dan proses pembentukan bayangan pada cerin datar.

▪

Sebaiknya

selama

mereka

melakukan

studi

literatur

secara

berkelompok, membuat deskripsi dan mempresentasikan hasil studi
literatur, Saudara lakukan penilaian kinerja dengan menggunakan
lembar observasi.
▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik berlatih mengerjakan
berbagai peramasalahan atau soal-soal yang berkaitan dengan
pembiasan cahaya.

e. Evaluation
▪

Peserta didik secara bersama-sama dibimging guru membuat
kesimpulan atas aktivitas yang telah dilakukan.

▪

Pada tahapan ini arahkan peserta didik untuk menyimpulkan setiap
kegiatan yang lakukan, menilai keterlibatan mereka dalam proses
pembelajaran dan menilai pencapaian kompetensi yang mereka
peroleh.

▪

Peserta didik secara bersama-sama dengan dibimbing oleh Saudara
untuk membuat kesimpulan atas aktivitas yang telah dilakukan dan
diharapkan sampai pada kesimpulan seperti yang dinyatakan oleh
Hukum Snellius tentang Pemantulan Cahaya, sebagai berikut.
1. Sinar datang akan dipantulkan dengan besar sudut pantul sama
dengan sudut datang.
2. Sinar yang datang tegak lurus cermin akan dipantulkan tegak
lurus cermin.
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sudut datang = sudut pantul
▪

atau

i=r

Bayangan yang terbentuk pada cermin datar memiliki sifat-sifat sebagai
berikut: sama besar, tegak, arah bayangan berkebalikan, maya, dan jarak

bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin.

Aktivitas Pembelajaran Pertemuan ke-2
Aktivitas pembelajaran pertemuan ke-2 dilakukan untuk mencapai indikatorindikator berikut.
3.12.5
3.12.6
3.12.7
3.12.8
3.12.9
3.12.10
3.12.17
3.12.18
3.12.19
3.12.20
4.12.5
4.12.6
4.12.7

Mengidentifikasi sifat-sifat pemantulan cahaya pada cermin
cekung
Mendeskripsikan proses pembentukan bayangan pada cermin
cekung
Menentukan sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung
Mengidentifikasi sifat-sifat pemantulan cahaya pada cermin
cembung
Mendeskripsikan proses pembentukan bayangan pada cermin
cembung
Menentukan sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung
Menganalisis sifat-sifat bayangan yang terjadi cermin datar
Menganalisis banyaknya bayangan yang dibentuk oleh dua cermin
datar bersudut
Menganalisis sifat-sifat bayangan yang terjadi cermin cekung
dengan menggunakan persamaan umum cermin
Menganalisis sifat-sifat bayangan yang terjadi pada cermin
cembung dengan menggunakan persamaan umum cermin
Merencanakan percobaan pembentukan bayangan pada cermin
cekung
Mengatur rangkaian alat percobaan pembentukan bayangan pada
cermin cekung
Mengolah data hasil percobaan pembentukan bayangan pada
cermin cekung
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4.12.8
4.12.9
4.12.10
4.12.9
4.12.9
4.12.19
4.12.20
4.12.21

Merencanakan percobaan pembentukan bayangan pada cermin
cembung
Mengatur rangkaian alat percobaan pembentukan bayangan pada
cermin cembung
Mengolah data hasil percobaan percobaan pembentukan bayangan
pada cermin cembung
Menyajikan hasil percobaan pembentukan bayangan pada cermin
cekung
Menyajikan hasil percobaan pembentukan bayangan pada cermin
cembung
Membuat bahan presentasi hasil percobaan pembentukan
bayangan pada cermin cekung
Membuat bahan presentasi hasil percobaan pembentukan
bayangan pada cermin cembung
Mempresentasikan hasil percobaan sifat-sifat cahaya, percobaan
pembentukan bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan
cermin cembung

Skenario pembelajaran untuk mencapai indikator-indikator pembelajaran
tersebut dikembangkan dengan menggunakan model pembelajaran Inkuiri
(inquiry Based Learning) 5E dengan tahapan Engagement,

Exploration,

Explanation, Elaboration, dan Evaluation. Adapun alokasi waktu yang
dibutuhkan adalah 3 jam pelajaran (3 x 40 menit).
Media, Alat, dan bahan yang digunakan adalah:
1.

Video tentang manfaat cahaya bagi kehidupan;

2.

Pemutar video/komputer; dan

3.

LCD proyektor

4.

Alat dan bahan pada LKPD 3 dan LKPD 4

Apa yang Saudara lakukan, dalam setiap tahapan model pembelajaran inkuiri
(inquiry Based Learning) 5E adalah sebagai berikut.
a. Engagement
▪

Saudara sebaiknya memberikan apersepsi tentang pentingnya cahaya
bagi seluruh kehidupan manusia manusia.
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▪

Saudara mengajak peserta didik untuk sejenak mengingat kembali
materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu sifatsifat perambatan cahaya dan sifat-sifat pemantulan cahaya pada
cermin datar

▪

Selanjutnya Saudara dapat mengemukakan pertanyaan kepada peserta
didik mengenai
o Menurutmu bagaimankah sifat-sifat pemantulan cahaya yang
mengenai bidang lengkung, seperti cermin cekung atau cermin
cembung?
o Apakah hukum Snellius tentang pemantulan berlaku juga untuk
pemantulan pada cermin cekung dan cembung?
o Bagaimanakah proses pembentukan bayangan pada cermin cekung
dan cembung?
o Bagaimanakah

sifat-sifat

bayangan

yang

terbentuk

oleh

pemantulan cahaya pada cermin cekung dan cembung?
o Bagaimanakah persamaan umum pemantulan cahaya pada cermin
cekung dan cermin cembung?
▪

Guru menginformasikan pada peserta didik

bahwa pada hari ini

peserta didik akan melakukan eksplorasi terhadap pertanyaanpertanyaan tersebut melalui studi pustaka, diskusi dan praktikum
untuk menyelidiki sifat-sifat pemantulan cahaya pada bidang lengkung,
khususnya cermin cekung dan cembung dan menentukan jarak titik
fokus cermin cekung dan cembung.
b. Exploration
▪

Secara

berkelompok peserta

didik

mengidentifikasi

sifat-sifat

pemantulan cahaya pada cermin cekung dan cembung dari berbagai
buku bacaan dan referensi lainnya
▪

Berikan kesempatan peserta didik untuk menyampaikan hasil studi
pustakanya berkaitan tentang pemantulan cahaya pada cermin cekung
dan cembung
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▪

Selanjutnya peserta didik Saudara arahkan secara berkelompok
peserta didik untuk melakukan praktikum dengan menggunakan
LKPD 3 Pemantulan Cahaya pada Cermin Cekung dan LKPD 4
Pemantulan Cahaya Pada Cermin Cembung

▪

Pada kegiatan ini arahkan peserta didik bekerja atas dasar panduan
LKPD 3 dan LKPD 4, yaitu menyelidiki sifat-sifat pemantulan cahaya
pada cermin cekung dan cembung

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dalam
kelompoknya terutama pada saat merangkai alat sesuai dengan
LKPD 3 dan LKPD 4, mengumpulkan dan memasukkan data dalam
tabel pengamatan

▪

Jangan lupa Saudara ingatkan peserta didik agar bekerjasama dengan
kelompoknya, bekerja dengan cermat, hati-hati dan teliti dalam
melakukan praktikum

▪

Sebaiknya dilakukan penilaian kinerja pada saat proses pembelajaran/
pada saat peserta didik melakukan praktikum dengan menggunakan
lembar observasi.

c. Explanation
▪

Pada tahapan ini arahkan peserta didik untuk dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD 3 dan LKPD 4

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan
penjelasan, membuat berbagai macam representasi hasil praktikum
baik dalam bentuk tabel, gambar, grafik maupun persamaan matematis

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menyimpulkan
hasil kegiatan praktikum yang mereka lakukan

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan
hasil praktikum, mendeskripsikan sifat-sifat pemantulan cahaya pada
cermin cekung dan cembung serta bagaimana cara menentukan jarak
titik fokus cermin cekung dan cembung.
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▪

Sebaiknya saudara lakukan penilaian pada saat peserta didik
memberikan penjelasan dan mempresentasikan hasil kegiatan
praktikumnya

d. Elaboration
▪

Arahkan peserta didik untuk tetap bekerja dalam kelompoknya

▪

Arahkan peserta didik untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan
Tindak Lanjut yang terdapat pada LKPD 3 dan LKPD 4

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan studi
literatur dan menyajikan hasil studi literaturnya terutama berkaitan
dengan sifat-sifat pemantulan cahaya pada cermin cekung dan
cembung serta bagaimana cara menentukan jarak titik fokus cermin
cekung dan cembung

▪

Sebaiknya

selama

mereka

melakukan

studi

literatur

secara

berkelompok, membuat deskripsi dan mempresentasikan hasil studi
literatur, Saudara lakukan penilaian kinerja dengan menggunakan
lembar observasi.
▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik berlatih mengerjakan
berbagai peramasalahan atau soal-soal yang berkaitan dengan
pembiasan cahaya.

e. Evaluation
▪

Peserta didik secara bersama-sama dibimging guru membuat
kesimpulan atas aktivitas yang telah dilakukan.

▪

Pada tahapan ini arahkan peserta didik untuk menyimpulkan setiap
kegiatan yang lakukan, menilai keterlibatan mereka dalam proses
pembelajaran dan menilai pencapaian kompetensi yang mereka
peroleh.

▪

Peserta didik secara bersama-sama dengan dibimbing oleh Saudara
untuk membuat kesimpulan atas aktivitas yang telah dilakukan dan
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diharapkan sampai pada kesimpulan mengenai sinar-sinar istimewa
pada prosese pemnatulan cahaya pada cermin cekung dan cembung
Sinar-Sinar Istimewa Cermin Cembung
•

Sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan
seolah-olah berasal dari titik fokus.

•

Sinar yang datang seolah-olah menuju titik fokus akan
dipantulkan sejajar sumbu utama

•

Sinar yang datang menuju pusat kelengkungan cermin, akan
dipantulkan seolah-olah berasal dari pusat kelengkungan yang
sama.

Sinar-Sinar Istimewa Cermin Cekung
•

Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui
titik fokus.

•

Sinar datang melalui titik fokus, akan dipantulkan sejajar sumbu
utama.

•

Sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan
kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin

Persamaan umum pemantulan cahaya dan perbesarannya
1
𝑓
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
LKPD 1. Perambatan Cahaya
Tujuan
Setelah melakukan kegiatan ini peserta didik diharapkan mampu
mendeskripsikan sifat perambatan cahaya
Alat dan bahan
1.

Rel presisi

2.

Lampu 12V/18W

3.

Pemegang slaid diafragma

4.

Diafragma 5 celah

5.

Meja optik

6.

Tumpakan berpenjepit

7.

Pemegang lilin

8.

Tempat lampu bertangkai

9.

Catu-daya

10. Kabel penghubung, merah
11. Kabel penghubung, hitam
12. Kertas HVS
13. Lilin
Langkah Kegiatan
Percobaan 1
Kegiatan pada percobaan I sebaiknya dilakukan di dalam ruangan yang
agak gelap atau gelap.
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1.

Pasang tumpakan berpenjepit pada re! presisi, seperti gambar
berikut.

2.

Pasang pemegang lilin pada tumpakan berpenjepit

3.

Nyalakan Ulin, kemudian dirikan lilin itu pada
pemegang lilin seperti gambar.

4.

Peganglah kertas HVS di dekat lilin seperti pada gambar.
Dengan menggunakan kertas ini selidikilah arah
perambatan cahaya lilin. Jika pada kertas putih ada
cahaya lilin, berarti cahaya lilin telah merambat ke
kertas.

5.

Ke arah mana sajakah cahaya lilin itu merambat? Gambarlah dengan
tanda panah arah rambat cahaya pada hasil pengamatan.
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Percobaan 2
1.

Susun peralatan seperti gambar berikut, berurutan: tempat iampu,
pemegang slaid dan meja optik.

2.

Kertas disimpan di atas meja optik

3.

Pasanglah sehelai kertas dimeja optik

4.

Putarlah laras sumber cahaya sehingga
filamennya tegak (vertikal) seperti gambar.

5.

Nyalakan lampu dengan menghidupkan
catudaya.

6.

Amati berkas sinar di atas meja optik.
Gambarlah

jejak

sinar

pada

kertas.

Selidikilah

dengan

menggunakan mistar, lurus atau bengkokkan jalannya sinar.
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Bahan Diskusi
Apakah yang dapat kamu simpulkan dari hasil kegiatan tersebut?

Apakah yang akan terjadi jika cahaya mengenai benda yang tidak tembus
cahaya, seperti bola, buku, pohon, kertas atau tubuh manusia? (seperti
pada gambar)

Kemungkinan Penerapan Dalam Kehidupan Sehari-hari
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LKPD 2. Pemantulan Cahaya pada Cermin Datar
Tujuan
Setelah melakukan kegiatan ini peserta didik diharapkan mampu
mendeskripsikan sifat-sifat cahaya yang jatuh mengenai cermin datar
Alat dan bahan
1.

Cermin datar

2.

Busur derajat

3.

Sumber cahaya

4.

Diafrahma 1 celah

5.

Bangku optik kecil

6.

Kertas grafik

Langkah Kegiatan
1.

Siapkan peralatan dan rangkai seperti pada gambar 12.3. Letakkan
kertas putih tersebut pada meja optik dan cermin di atasnya
mengikuti gambar garis cermin pada kertas.

2.

Nyalakan lampu dengan menghubungkan kabel maseukan lampu ke
catu daya. Arahkan cahaya yang dari dari diafragma ke cermin
mengikuti salah satu sudut yang ada pada kertas.

cermin

ke
catu daya

bangku optik

rumah
lampu

Kaki optik

pemegang diafragma

rel presisi

Gambar 4. Rangkaian alat pemantulan cahaya pada cermin datar
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3.

Amati cahaya yang dipantulkan cermin. Beri titik pada kertas yang
dilewati cahaya dan buat garis. Lakukan untuk arah sinar sudut
datang yang lainnya. Ukur sinar sudut pantul untuk setiap cahaya
yang dipantulkan. Isikan pada tabel 3. hasil pengamatan anda.
Tabel 3. Data hasil pengamatan percobaan pemantulan cahaya
No

Sudut datang

1

0o

2

30o

3

37o

4

45 o

5

53o

6

60 o

7

90 o

Sudut pantul

Hasil percobaan dan kesimpulan
Apa yang dapat kamu simpulkan dari data hasil percobaan Tabel 3?
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Berdasarkan kesimpulan anda pada 1), cobalah gambar bayangan benda
yang ada di depan cermin yang dilukiskan pada gambar 6.

c e r m in
Gambar 5. Benda terletak di depan cermin

Bahan Diskusi
Suatu pecahan cermin ingin dimanfaatkan untuk memantulkan semua
sinar yang datang tegak lurus ke satu titik P, lihat gambar 7.
Bagaimanakah cara meletakkan cermin-cermin

tersebut, coba

gambarkan letak kedudukan cermin terhadap cahaya dan titik P
tersebut?
P

Gambar 6. Pecahan cermin dan berkas sinar
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LKPD 3. Pemantulan Cahaya Pada Cermin Cekung
Tujuan
Setelah melakukan kegiatan ini peserta didik diharapkan mampu
menentukan besar jarak fokus cermin cekung
Alat dan bahan
1.

Cermin Cekung

2.

Lensa positif

3.

Layar Plastik Putih

4.

Catu daya

5.

Rel presisi

6.

Rumah lampu

7.

Diafragma Anak Panah

8.

Kaki Rel

9.

Klem geser optik

10. Kabel Penghubung Merah
11. Kabel Penghubung Hitam
12. Bola lampu 18 W
13. Meja Optik
14. Pemegang diafragma
Langkah Kegiatan
1.

Siapkan peralatan dari kit optik dan rangkai seperti pada gambar 3.

2.

Nyalakan lampu dengan cara menghidupkan catu daya dan amati
sinar yang keluar dari celah diagfrahma dan amati cahaya yang
keluar dari celah ini menggunakan layar meja optik. Atur kedudukan
berkas celah panah terhadap sumber cahaya hingga cahaya sejajar
dan jelas membentuk bayangan celah panah jika di taruh layar meja
optik di depannya.

178

Unit Pembelajaran
Pemantulan Cahaya

Rumah lampu
diaagfram panah

Cermin Cekung

catu daya

layar meja optik

Gambar 7. Tata letak peralatan penentuan jarak fokus cermin cekung

3.

Arahkan cahaya yang keluar dari celah ke permukaan cermin dan
atur kedudukan cermin cekung hingga bila dipalingkan sedikit ke
kiri atau ke kanan dari datangnya cahaya, cahaya pantulnya
membentuk bayangan nyata tertangkap layar dengan jelas.

4.

Lacaklah gambar celah panah (berkas cahaya) dengan cara
menggeser-geser layar meja optik hingga diperoleh gambar yang
tajam dan jelas sesuai gambar celah semula.

5.

Ukur kedudukan bayangan celah panah di layar meja optik terhadap
cermin dengan cara menarik garis lurus bayangan ke garis
datangnya cahaya ke cermin. Catat jaraknya misal f1=…….Cm. Jarak
ini tidak lain adalah jarak fokus cermin cekung.

6.

Ulangi percobaan sebanyak 5 kali untuk keadaan kedudukan cermin
yang berbeda dari jarak datangnya cahaya dari celah dan catat dalam
tabel berikut.
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Tabel 4. Data hasil pengamatan percobaan pemantulan cahaya pada
cermin cekung
Percobaan

Jarak dari celah/
benda ke cermin

Jarak dari cermin ke
bayangan di layar

1.
2.
3.
4.
5.

7.

Berdasarkan Tabel 4, menurut pendapatmu

bagaimanakah

hubungan jarak cermin ke bayangan celah di layar meja optik untuk
jarak dari celah cahaya ke cermin yang berbeda?

8.
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Berapakah nilai rata-rata fokus cermin cekung dari Tabel 4?

Unit Pembelajaran
Pemantulan Cahaya

Kesimpulan
Pertanyaan berikut merupakan hasil atau kesimpulan anda selama
percobaan, jawablah dengan singkat!

Jarak fokus cermin cekung rata-rata adalah jarak __________________________
__________________________________________________________________________________
Jarak fokus cermin cekung bergantung pada ukuran______________________
__________________________________________________________________________________
Tindak Lanjut
Cahaya

yang

datang

sejajar

ke

permukaan

cermin

sangat

menguntungkan untuk mengalihkan cahaya yang sejajar menjadi
terpusat. Berikan tiga contoh pemanfaatan cermin cekung dalam
kehidupan sehari-hari, berikan penjelasannya?

181

LKPD 4. Pemantulan Cahaya Pada Cermin Cembung
Tujuan
Setelah melakukan kegiatan ini peserta didik diharapkan mampu
menentukan besar jarak fokur cermin cembung
Alat dan bahan
1.

Cermin Cembung

2.

Lensa positif

3.

Layar Plastik Putih

4.

Catu daya

5.

Rel presisi

6.

Rumah lampu

7.

Diafragma Anak Panah

8.

Kaki Rel

9.

Klem geser optik

10. Kabel Penghubung Merah
11. Kabel Penghubung Hitam
12. Bola lampu 18 W
13. Meja Optik
14. Pemegang diafragma
Alat dan bahan
1.

Siapkan peralatan dan rangkai seperti pada Gambar 8.

2.

Nyalakan lampu dengan cara menghidupkan catu daya dan amati
sinar yang keluar dari celah diafrahma dan amati cahaya yang keluar
dari celah ini menggunakan layar meja optik. Atur posisi celah
terhadap sumber cahaya hingga cahaya sejajar dan jelas membentuk
bayangan celah jika di taruh layar meja optik di depannya.
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diagfragma panah
Lensa Cembung

Rumah lampu

Layar Transluen

catu daya

Gambar 8. Rangkaian percobaan pembentukan bayangan oleh lensa cembung.

3.

Arahkan cahaya yang keluar dari celah ke permukaan lensa dan atur
kedudukan layar transluen hingga diperoleh bayangan nyata
terbalik dan jelas. Ukur jarak kedudukan layar dan lensa,
misal V = _____________ cm

4.

Masih pada kedudukan seperti pada langkah kegiatan 3, pasang di
antara layar dan lensa sebuah cermin cembung, lihat gambar 3.

Rumah lampu

diaagfragma panah
Lensa cembung
Cermin Cembung
Layar Transluen

catu daya

bayangan balik

Gambar 9. Pengaturan pembentukan bayangan oleh cermin cembung

5.

Letakkan layar meja optik sejajar celah panah disampingnya

6.

Atur kedudukan cermin cembung dibelakang lensa cembung hingga
pada layar meja optik terdapat bayangan celah panah terbalik , sama
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besar, dan jelas. Ukur pada saat ini kedudukan antara cermin dan
lensa,
misal d = __________________ cm
7.

Tentukan jarak pusat kelengkungan cermin cembung?
R = _________________________ cm

8.

Tentukan pula jarak fokus cermin cembung tersebut?
fc = _________________________ cm

9.

Ulangi percobaan sebanyak 5 kali untuk keadaan kedudukan celah
panah terhadap lensa yang berbeda dan catat hasilnya dalam Tabel1 berikut hasilnya:
Tabel 5. Data hasil pengamatan percobaan pemantulan cahaya pada
cermin cembung

No.

Jarak
celah
panah
ke
lensa

Jarak
bayangan
celah panah
dibelakang
lensa (tanpa
cermin)

Jarak
Jarak
kelengk
cermin
ungan
ke lensa
(R)

Jarak
fokus
cermin
cembung

1.
2.
3.
4.
5.
10. Berdasarkan Tabel-5. Apakah jarak fokus cermin cembung untuk
setiap percobaan mendekati angka yang tetap? Bagaimana menurut
pendapatmu, jelaskan?
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11. Berapakah nilai rata-rata fokus cermin cembung dari Tabel-1?

Kesimpulan
Pertanyaan berikut merupakan hasil atau kesimpulan anda selama
percobaan, jawablah dengan singkat.
▪

Jarak fokus cermin cembung rata-rata adalah jarak

▪

Jarak fokus cermin cembung bergantung pada ukuran kelengkungan

Tindak Lanjut
Cahaya yang datang sejajar ke permukaan cermin cembung sangat
menguntungkan untuk mengalihkan cahaya yang sejajar menjadi
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tersebar ke segala arah. Berikan tiga contoh pemanfaatan cermin
cembung dalam kehidupan sehari-hari?
1
2
3
4
5
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C. Bahan Bacaan

Gelombang Cahaya
Secara umum cahaya diartikan sebagai gelombang elektromagnetik yang
dapat dilihat dengan mata manusia. Gelombang cahaya termasuk gelombang
transversal. Gelombang cahaya memiliki frekuensi antara 4x1014 hertz sampai
dengan 7,5.1014 hertz. Sementara itu, panjang gelombang cahaya dituliskan
dalam satuan nanometer (nm) karena nilainya yang sangat kecil.
1 nm = 0,000000001 meter = 10-9 m
Panjang gelombang cahaya tampak (visible light) di dalam ruang hampa,
maupun di udara berkisar antara 750 nm (cahaya merah frekuensi rendah)
sampai 400 nm (cahaya biru frekuensi tinggi).

Gambar 10. Cahaya tampak dalam spektrum gelombang elektromagnetik
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Berdasarkan Gambar 1.1. terdapat dua hal penting yang perlu diingat, bahwa:
(1) Perbedaan warna cahaya tampak menunjukkan perbedaan frekuensi
cahaya tersebut;
(2) Cahaya putih merupakan gabungan semua frekuensi dalam spektrum
cahaya tampak
Di ruang hampa, cahaya memiliki kecepatan 300 juta m/s atau 3.108 m/s yang
disebut juga kecepatan cahaya (diberi lambang c). Perbedaan frekuensi
cahaya, menyebabkan panjang gelombangnya berbeda juga. Semakin besar
frekuensi cahaya, maka semakin kecil panjang gelombangnya.

Besarnya

panjang gelombang atau λ (dibaca lambda), dituliskan sebagai:

dengan

f = frekuensi (hertz)
c = kecepatan cahaya di ruang hampa (3.108 m/s)

Cahaya dihasilkan oleh sumber cahaya. Sumber cahaya misalnya api, lampu,
matahari, atau tubuh hewan seperti kunang-kunang.

Gambar 11. Berbagai sumber cahaya
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Gelombang cahaya seperti halnya gelombang pada umumnya, dapat
digambarkan dalam bentuk muka gelombang (wavefronts) dan sinar (rays).
Misalnya, cahaya lampu pijar memiliki muka gelombang dengan bentuk speris
mengarah keluar. Lihat Gambar 1.3 (a).

Gambar 12. (a) Muka gelombang cahaya; (b) Sinar cahaya

Sementara itu, sinar cahaya ditunjukkan dengan garis panah yang
menunjukkan arah cahaya merambat. Pada lampu pijar, sinar cahaya
mengarah keluar menuju ke segala arah (Gambar 1.3. (b)).
Perhatikan gambar berikut. Apakah sifat cahaya yang teramati dari
pemandangan ini?

www.accuweather.com
Gambar 13. Perambatan cahaya
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Pemantulan Cahaya
Apabila kita cermati, ketika kita berada di tepi sebuah kolam atau pantai. Air
yang mengenai tepi pantai ternyata kembali lagi ke arah datangnya gelombang
air tersebut. Ini merupakan contoh pemantulan pada gelombang air. Hal yang
sama terjadi pada gelombang cahaya ketika menumbuk suatu permukaan
benda. Selain merambat pada garis lurus, cahaya juga dapat dipantulkan.
Ketika sinar matahari memasuki Bumi, sinar tersebut mengalami pemantulan
oleh awan dan atmosfer Bumi. Begitu pula ketika cahaya matahari mengenai
permukaan suatu benda maka benda tersebut memantulkannya hingga
sampai pada mata kita.
Pemantulan adalah kembalinya gelombang ke arah datangnya gelombang
setelah gelombang menumbuk suatu penghalang. Pada peristiwa pemantulan,
berlaku hukum pemantulan yang menyatakan bahwa:
sudut datang = sudut pantul
i=r
Hukum pemantulan cahaya digambarkan dengan seberkas sinar seperti yang
Anda lihat pada Gambar 1.5.

i = sudut datang
r = sudut pantul

Gambar 14. Pemantulan cahaya pada bidang datar
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Untuk memudahkan pengukuran sudut datang dan sudut pantul, maka dibuat
garis normal. Garis normal merupakan garis imajiner yang tegak lurus
dengan permukaan pantulnya. Sudut datang diukur dari sinar datang dan garis
normal. Sedangkan sudut pantul diukur dari sinar pantul dan garis normal.
Permukaan

benda

yang

memantulkan

cahaya

sangat

menentukan

karakteristik pemantulannya. Jika cahaya datang pada permukaan yang datar
maka cahaya akan dipantulkan secara sempurna. Namun, jika cahaya datang
permukaan yang tidak rata maka, cahaya akan dipantulkan ke berbagai arah,
sehingga menjadi tidak teratur. Pemantulan ini dinamakan pemantulan baur.
Perhatikan perbedaan keduanya pada gambar berikut.

(a)

(b)

Gambar 15. Pemantulan (a) teratur; (b) baur

Pemantulan Cahaya pada Cermin Datar
Pemantulan teratur dapat terjadi pada sebuah cermin datar. Ketika kita berdiri
dan bercermin di depan cermin datar, kita dapat melihat secara utuh diri kita
pada cermin tersebut. Bukankah besar dan tingginya pun sama?
Proses pembentukan bayangan pada cermin datar dapat Anda lihat pada
Gambar 16 Sebuah anak catur disimpan di depan sebuah cermin datar.
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(a)

(b)

Gambar 16. Sinar datang yang mengenai cermin datar akan dipantulkan sesuai
dengan hukum pemantulan.

Hukum pemantulan pada cermin datar yaitu:
• Sinar datang akan dipantulkan dengan besar sudut pantul sama dengan
sudut datang.
• Sinar yang datang tegak lurus cermin akan dipantulkan tegak lurus
cermin.
Bayangan benda terbentuk dari perpanjangan sinar-sinar yang dipantulkan
oleh cermin. Perpanjangan sinar-sinar ini bertemu di satu titik seolah-olah di
belakang cermin. Namun, sebenarnya di belakang cermin tidak ada bayangan.
Bayangan seperti ini dinamakan bayangan maya. Bayangan yang terbentuk
pada cermin datar sifatnya yaitu sama besar, tegak, arah bayangan
berkebalikan, maya, dan jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda
ke cermin.
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Pemantulan Cahaya pada Cermin Cembung
Cermin cembung adalah cermin yang bentuknya melengkung ke luar. Cermin
cembung bersifat menyebarkan cahaya (divergen). Dalam cermin cembung,
ada tiga sinar istimewa yang dapat membantu dalam menentukan sifat
bayangan yang terbentuk, yaitu:
1) Sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah
berasal dari titik fokus.
2) Sinar yang datang seolah-olah menuju titik fokus akan dipantulkan
sejajar sumbu utama
3) Sinar yang datang menuju pusat kelengkungan cermin, akan
dipantulkan seolah-olah berasal dari pusat kelengkungan yang sama.
Ketiga sinar istimewa ini diperoleh dari penerapan hukum pemantulan
cahaya.

Gambar 17. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung

Bayangan yang terbentuk merupakan perpotongan dari sinar pantul atau
perpanjangan sinar pantul. Cermati pembentukan bayangan benda yang
terletak jauh di depan cermin cembung berikut.
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Gambar 18. Pembentukan bayangan pada cermin cembung

Bayangan nyata adalah bayangan yang terbentuk dari perpotongan sinar-sinar
pantul.
Bayangan maya adalah bayangan yang terbentuk dari perpotongan
perpanjangan sinar-sinar pantul.

Jarak fokus cermin cembung ditentukan dengan persamaan:

Dimana: R adalah jari-jari kelengkungan cermin.
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Pemantulan Cahaya pada Cermin Cekung
Cermin cekung adalah cermin yang bentuknya melengkung seperti cermin
cembung, namun melengkungnya ke dalam, seperti kita melihat bola sepak
yang dibelah dan dilihat dari bagian dalamnya. Cermin cekung bersifat
mengumpulkan cahaya (konvergen).
Pada cermin cekung terdapat tiga sinar istimewa, yaitu:
1) Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus.
2) Sinar datang melalui titik fokus, akan dipantulkan sejajar sumbu utama.
3) Sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali
melalui titik pusat kelengkungan cermin.
Ketiga sinar-sinar istimewa diperoleh dari penerapan hukum pemantulan.

Gambar 19. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung

Cermati contoh pembentukan bayangan pada cermin cekung berikut.

Gambar 20. Pembentukan bayangan pada cermin cekung
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Jarak fokus cermin cekung ditentukan dengan persamaan:

Dimana: R adalah jari-jari kelengkungan cermin, tanda negatif (-)
menunjukkan bahwa cerminnya adalah cermin cekung.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Soal No. 1
Benda terletak di depan cermin cekung seperti pada gambar, ternyata
bayangan yang terbentuk bersifat nyata dan diperbesar 3 kali.

Benda kemudian digeser 10 cm mendekati cermin, maka bayangan yang
dihasilkan sekarang bersifat….
A.

Nyata, terbalik, diperbesar

B.

Nyata, terbalik, diperkecil

C.

Nyata, terbalik, sama besar

D.

Maya, tegak, diperbesar

Pembahasan
Diketahui

:

Berdasarkan narasi dan gambar dapat diketahui bahwa:
Jarak benda (s) terhadap cermin cekung

: 20 cm

Sifat bayangan (s’) benda

: Nyata, diperbesar

Perbesaran bayangan, M,

: 3x
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Ditanyakan : Sifat bayangan benda jika benda digeser 10 cm mendekati
cermin
Jawab

:
Perbesaran,

𝑆′

M=

𝑆
𝑆′

atau

3 = 20 cm

S' = 3 𝑥 20 cm
S' = 60 cm
1

Fokus Cermin

+

𝑆

1
20

1

60

1
𝑓

=

1
𝑓

1

=

60
60

1

+

3+1
4

=

𝑆′

atau

𝑓

1

=

atau

atau

𝑓

60

atau

𝑓= 4
𝑓 = 15 cm

Selanjutnya benda digeser sejauh 10 cm mendekati cermin,
maka S2 = 20 cm – 10 cm = 10cm, sehingga jarak bayangan
benda setelah benda digeser adalah:
1
𝑆

+

1
20
1
𝑆′

1

=

𝑆′

+
=

1
𝑆′

1
𝑓

=

2−3
30

1
15

=−

𝑆 ′ = −30 cm

Perbesaran, M =

𝑆′
𝑆

=

30
10

1
30

atau

(tanda negatif menunjukkan
bahwa sifat bayangan benda
adalah maya)

= 3 x (bayangan diperbesar 3x)

Jadi sifat bayangan yang terjadi adalah Maya, tegak diperbesar,
jawaban yang benar adalah D.

198

Unit Pembelajaran
Pemantulan Cahaya

Soal No. 2
Pembentukan bayangan pada cermin datar yang benar ditunjukkan oleh gambar …

Diketahui

:

Gambar letak dua buah benda titik didepan cermin datar yang disertai
dengan bayangannya
Ditanyakan

: Gambar benda dan bayangan yang tepat

Jawab

:

Bayangan yang terbentuk pada cermin datar sifatnya selalu:
▪

sama besar;

▪

tegak;

▪

maya;

▪

arah bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin, dan

▪

arah bayangan berkebalikan.

Oleh karena itu jawaban yang benar berkaitan dengan pembentukan
bayangan pada cermin datar sesuai dengan soal diatas adalah A.
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Soal No. 3
Pembentukan bayangan yang benar pada cermin datar ditunjukkan oleh
gambar …

Diketahui

:

Gambar letak benda didepan cermin datar yang disertai dengan
bayangannya
Ditanyakan : Pembentukan bayangan yanag benar
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Jawab

:

Bayangan yang terbentuk pada cermin datar sifatnya selalu:
▪

sama besar;

▪

tegak;

▪

maya;

▪

arah bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin, dan

▪

arah bayangan berkebalikan.

Oleh karena itu jawaban yang benar berkaitan dengan pembentukan
bayangan pada cermin datar sesuai dengan soal diatas adalah C.

Soal No. 4
Perhatikan gambar di bawah ini!

Tinggi dan jarak bayangan yang terjadi dihitung dari jarak benda ke cermin
datar adalah …
A. 7 cm dan 10 cm
B. 5 cm dan 2 cm
C.

2 cm dan 10 cm

D. 2 cm dan 5 cm
Diketahui

:

Berdasarkan gambar
Jarak benda (s)

=

5 cm

Tinggi benda (h)

=

2 cm

Jenis cermin

=

Cermin datar
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Ditanyakan : Tinggi (h’) dan jarak bayangan (s’)
Jawab

:

Bayangan yang terbentuk pada cermin datar sifatnya selalu:
▪

sama besar;

▪

tegak;

▪

maya;

▪

arah bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin, dan

▪

arah bayangan berkebalikan.

Oleh karena itu jawaban yang benar berkaitan dengan soal diatas adalah:
▪

Tinggi bayangan = tinggi benda = 2cm

▪

Jarak bayangan ke cermin = jarak bayangan ke cermin = 5 cm,

▪

Namun yang ditanyakan adalah jarak bayangan dihitung dari jarak
benda ke cermin datar, sehingga jaraknya adalah 10 cm.

Jadi jawaban yang tepat berkaitan dengan soal diatas adalah C (2cm dan 10 cm)
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator
pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan.
Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat
melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal.
Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi
yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk
mengukur indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KARTU SOAL

Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: K-13

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam
Nama Penyusun
: Suharto
KOMPETENSI DASAR
3.12 Menganalisis sifatsifat cahaya,
pembentukan bayangan
pada bidang datar dan
Buku
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Sumber:
lengkung serta

Pemahaman
BG dan BS
penerapannya untuk
menjelaskan proses
penglihatan manusia,
mata serangga, dan
prinsip kerja alat optik
RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal

LINGKUP MATERI

1

dengan sudut  , kemudian cermin diputar 10o

Gelombang, Listrik dan
Magnet

ternyata sudut pantulnya sekarang 1,5  dihitung

MATERI
Pemantulan Cahaya

INDIKATOR SOAL
Disajikan gambar cahaya
jatuh mengenai cermin
datar, peserta didik dapat
menetukan sudut datang
ketika cermin diputar
beberapa derajat
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Sebuah sinar datang pada sebuah cermin datar

dari garis vertikal, berapakah 

Kunci
Jawaban

D

A.

10o

B.

20o

C.

30o

D.

40o
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KARTU SOAL

Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: K-13

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam
Nama Penyusun
: Suharto
KOMPETENSI DASAR
3.12 Menganalisis sifatsifat cahaya,
pembentukan bayangan
pada bidang datar dan
Buku
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Sumber:
lengkung serta

Pemahaman
BG dan BS
penerapannya untuk
menjelaskan proses
penglihatan manusia,
mata serangga, dan
prinsip kerja alat optik
RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal

LINGKUP MATERI

2

datar yang saling membentuk sudut masing-

Gelombang, Listrik dan
Magnet

masing sebesar 60=, maka jumlah bayangan lilin

MATERI

tersebut adalah sebanyak….

Pemantulan Cahaya
pada cermin datar

INDIKATOR SOAL
Disajikan gambar benda
yang terletak didepan dua
buah cermin datar yang
saling membentuk sudut
tertentu peserta didik
dapat menentukan jumlah
bayangan yang terbentuk

Sebuah lilin berada di depan dua buah cermin

A.

3 buah

B.

4 buah

C.

5 buah

D.

6 buah

Kunci
Jawaban

A
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KARTU SOAL

Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: K-13

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam
Nama Penyusun
: Suharto
KOMPETENSI DASAR
3.12 Menganalisis sifatsifat cahaya,
pembentukan bayangan
pada bidang datar dan
Buku
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Sumber:
lengkung serta

Pemahaman
BG dan BS
penerapannya untuk
menjelaskan proses
penglihatan manusia,
mata serangga, dan
prinsip kerja alat optik
Nomor
Soal

LINGKUP MATERI

3

RUMUSAN BUTIR SOAL

Seorang dokter gigi mengamati dan memeriksa
lubang gigi geraham belakang seorang pasien

Gelombang, Listrik dan
Magnet

dengan menggunakan

MATERI

sebuah cermin yang

berjari-jari 8 cm, agar lubang gigi pasien tersebut

Pemantulan Cahaya
pada cermin Cekung

dapat terlihat dengan jelas dan cukup besar oleh
dokter, maka gigi pasien harus berada di depan
cermin pada jarak….
A. kurang dari 4 cm di depan cermin cekung

INDIKATOR SOAL
Disajikan narasi tentang
penerapan cermin
lengkung dibidang
kedokteran, peserta didik
dapat menetukan jarak
benda dan jenis cermin
yang digunakan
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Kunci
Jawaban

A

B. kurang dari 4 cm di depan cermin cembung
C. lebih dari 4 cm di depan cermin cekung
D. lebih dari 4 cm di depan cermin cembung

Unit Pembelajaran
Pemantulan Cahaya

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KARTU SOAL

Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: K-13

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam
Nama Penyusun
: Suharto
KOMPETENSI DASAR
3.12 Menganalisis sifatsifat cahaya,
pembentukan bayangan
pada bidang datar dan
Buku
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Sumber:
lengkung serta

Pemahaman
BG dan BS
penerapannya untuk
menjelaskan proses
penglihatan manusia,
mata serangga, dan
prinsip kerja alat optik
RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal

LINGKUP MATERI

4

Seorang pengendara motor melihat bayangan
kendaraan di belakangnya 1/6 kali ukuran

Gelombang, Listrik dan
Magnet

sebenarnya. Bila jarak pengemudi tersebut ke

MATERI

kendaraan yang di belakangnya itu 30 meter,

Pemantulan Cahaya
pada cermin Cembung

berarti spion motor itu menggunakan cermin
dengan jari-jari kelengkungan….
A. 7,14 m
B. 8,57 m

INDIKATOR SOAL
Disajikan narasi tentang
penerapan cermin
lengkung , peserta didik
dapat menetukan jari-jari
kelengkungan cermin
yang digunakan

Kunci
Jawaban

C. 12,00 m
D. 24,00 m

C
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KESIMPULAN

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan 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 dan 4.12 Menyajikan hasil
percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa di kelas
VIII. Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang
dikembangkan perlu mancapai level analisis (C4). Artinya, KD ini sudah
menuntut Saudara melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS)
kepada peserta didik. Adapun KD keterampilan menuntut Saudara untuk
dapat memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan percobaan tentang
proses pembentukan bayangan pada cermin sebagai hasil pemantulan cahaya.
Hal ini berarti Saudara perlu mempersiapkan alat dan bahan kegiatan
percobaan serta memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkreasi
dalam menyampaikan hasil percobaannya.
Dikuasainya keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran di subtopik pemantulan cahaya model discovery learning dan
pembelajaran saintifik, dengan metode praktik dan diskusi dalam tiga kali
pertemuan.

Seperti telah diketahui,

model

pembelajaran

discovery

merupakan model yang dapat membekalkan kemampuan berpikir tingkat
tinggi kepada peserta didik. Ketika implementasi, pembelajaran juga dipandu
dengan menggunakan LKPD yang dirancang untuk memudahkan penguasaan
konsep sesuai tingkat kognitif dan penguasaan keterampilan peserta didik
serta lebih mengedepankan bagaimana konsep dibangun oleh peserta didik
melalui aktivitas pembelajaran yang dilakukan.
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Adapun konten yang dikembangkan pada subtopik pemantulan cahaya terdiri
atas: sifat-sifat cahaya secara umum, pemantulan pemantulan pada cermin
datar, pemantulan pada cermin cekung dan pemantulan pada cermin
cembung. Topik ini merupakan konten yang kaya akan pengethauan
kontekstual bagi peserta didik. Artinya, guru dapat mendorong serta
memfasilitasi peserta didik untuk menemukan fenomena di kehidupan seharihari yang berkaitan subtopik ini..
Berkaitan dengan penilaian, subtopik ini muncul dalam instrumen tes UN
selama tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan yang diajukan sudah menntut
kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik, dalam level kogintif
penalaran L3 (C4 – C6). Oleh karena itu, Saudara perlu meyakinkan bahwa
peserta didik memahami subtopik ini dengan baik. Lebih dari itu, Saudara
perlu mengembangkan soal-soal pengetahuan subtopik ini pada tingkat level
berpikir yang lebih tinggi lagi. Artinya, saudara memfasilitasi peserta didik
agar dapat memecahkan soal-soal yang mengedapankan kemampuan berpikir
tingkat tinggi.
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UMPAN BALIK

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen
ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya.
Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur.
Lembar Persepsi Pemahaman Unit
No

Aspek

1

Memahami indikator yang telah
dikembangkan berdasarkan Kompetensi
Dasar

2

Mampu menghubungkan konten dengan
fenomena kehidupan sehari-hari

3

Merasa bahwa tahapan aktivitas
pembelajaran dapat mengembangkan
HOTS peserta didik

4

Memahami tahapan aktivitas yang
disajikan dengan baik

5

Mampu dengan baik mengaplikasikan
aktivitas pembelajaran di dalam kelas

6

Memahami dengan baik Lembar Kerja
peserta didik yang dikembangkan

7

Mampu melaksanakan dengan baik
Lembar Kerja peserta didik yang
dikembangkan

8

Memahami Konten secara menyuluh
dengan baik

9

Memami prosedur penyusunan soal HOTS
dengan baik

1

Kriteria
2
3

4

10 Mampu membahas soal HOTS yang
disajikan dengan tepat
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Jumlah
Jumlah Total

Keterangan
1
2
3
4

=
=
=
=

tidak menguasai
cukup menguasai
menguasai
Sangat Menguasai

Pedoman Penskoran
𝑆𝑘𝑜𝑟 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑥 100
40

Keterangan Umpan Balik
Skor

Umpan Balik

< 70

Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilian dan
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca
ulang unit ini dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator
di MGMP sampai anda memahaminya.

70-79

Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten,
cara membelajarkan, mengembangkan penilian dan
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu
mendiskusikan bagian yang belum dipahami dengan fasilitator
atau teman lain di MGMP.

80-89

Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS
dengan baik.

> 90

Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS
dengan sangat baik. Saudara dapat menjadi fasilitator bagi
teman-teman lain di MGMP untuk membelajarkan unit ini.
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PENGANTAR

Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik pembiasan cahaya. Melalui pembahasan materi yang
terdapat pada Unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk
mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan
indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan
bernalar peserta didik. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri
sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara
mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang aplikasi topik pemantulan cahaya di kehidupan sehari-hari,
soal-soal tes UN topik ini di tiga tahun terakhir sebagai acuan dalam menyusun
soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan
peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi
pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta
didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS. Komponenkomponen di dalam Unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat
dengan mudah memfasilitasi peserta didik untuk mendeskripsikan
pemantulan cahaya, melakukan percobaannya, sekaligus mendorong peserta
didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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Unit pembiasan cahaya yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas
materi pembiasan, pembiasan pada lensa cembung dan pembiasan pada lensa
cekung. Selain itu, unit ini pun dilengkapi dengan Lembar Kegiatan Peserta
Didik (LKPD) yang dikembangkan secara aplikatif untuk memudahkan guru
dalam mengimplementasikannya di kelas.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar 3.12
dan 4.12 di kelas VIII. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi
beberapa target kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan
kompetensi oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini
dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Taget Kompetensi
No.

Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

3.12

Menganalisis sifat-sifat cahaya,
1. Menganalisis sifat-sifat
pembentukan bayangan pada
cahaya
bidang datar dan lengkung serta
2. Menganalisis proses
penerapannya untuk menjelaskan
pembentukan bayangan
proses penglihatan manusia, mata
pada bidang datar
serangga, dan prinsip kerja alat
3. Menganalisis proses
optik
pembentukan bayangan
pada bidang lengkung
4. Menganalisis proses
penglihatan manusia
5. Menganalisis proses
penglihatan pada mata
serangga
6. Menganalisis prinsip kerja
alat optik

4.12

Menyajikan hasil percobaan
tentang pembentukan bayangan
pada cermin dan lensa

1. Menyajikan hasil percobaan
tentang pembentukan
bayangan pada cermin
2. Menyajikan hasil percobaan
tentang pembentukan
bayangan pada lensa
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembagkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
pencapaian kompetensi dasar, baik kompetensi Dasar 3.12, ranah
pengetahuan, maupun kompetensi dasar 4.12, ranah keterampilan.
Dalam upaya memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga katagori,
yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut
ini rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.12 dan
4.12. di kelas VIII.
Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

Indikator Pendukung
3.12.1

Mengidentifikasikan
fenomena pembiasan cahaya

4.12.1 Mengatur rangkaian alat
percobaan untuk menentukan
indeks bias medium

3.12.2

Mendeskripsikan fenomena
pembiasan cahaya

4.12.2 Mengolah data hasil
percobaan untuk menentukan
indeks bias medium

3.12.3

Menggambar proses

4.12.3 Mengatur rangkaian alat

pembiasan cahaya yang

percobaan pembentukan

melalui suatu medium

bayangan pada lensa
cembung

3.12.4

Mengidentifikasikan proses

4.12.4 Mengolah data hasil

pembentukan bayangan pada

percobaan pembentukan

lensa cembung

bayangan pada lensa
cembung
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IPK Pengetahuan
3.12.5

3.12.6

IPK Keterampilan

Mendeskripsikan proses

4.12.5 Mengatur rangkaian alat

pembentukan bayangan pada

percobaan pembentukan

lensa cembung

bayangan pada lensa cekung

Menggambar pembentukan
bayangan pada lensa cembung

3.12.7

Mengidentifikasikan proses
pembentukan bayangan pada
lensa cekung

3.12.8

3.12.9

Mendeskripsikan proses

4.12.6 Mengolah data hasil

pembentukan bayangan pada

percobaan percobaan

lensa cekung

pembentukan bayangan pada
lensa cekung

Menggambar pembentukan
bayangan pada lensa cekung

Indikator Kunci
3.12.10 Menganalisis keterkaitan

3.12.11

4.12.7 Menyajikan hasil percobaan

antara sudut datang, sudut

menentukan indek bias

bias dan indeks bias medium

medium

Menganalisis keterkaitan

4.12.8 Menyajikan hasil percobaan

antara titik fokus, jarak benda,

pembentukan bayangan pada

dan jarak bayangan pada

lensa cembung

lensa cembung
3.12.12 Menganalisis keterkaitan

4.12.9 Menyajikan hasil percobaan

antara titik fokus, jarak benda,

pembentukan bayangan pada

dan jarak bayangan pada

lensa cekung

lensa cekung
3.12.13 Menentukan letak bayangan
benda berdasarkan
persamaan umum lensa

229

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

Indikator Pengayaan
3.12.14 Menyimpulkan letak benda,

4.12.10 Membuat bahan presentasi

letak bayangan dan sifat-sifat

hasil percobaan pembiasan

bayangan berdasarkan

cahaya

persamaan umum lensa

4.12.11 Mempresentasikan hasil
percobaan pembiasan cahaya
4.12.12 Membuat bahan presentasi
hasil percobaan pembentukan
bayangan pada lensa
cembung
4.12.13 Membuat bahan presentasi
hasil percobaan pembentukan
bayangan pada lensa cekung
4.12.14 Mempresentasikan hasil
percobaan pembentukan
bayangan pada lensa
cembung
4.12.15 Mempresentasikan hasil
percobaan pembentukan
bayangan pada lensa cekung
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Fatamorgana
Fatamorgana merupakan sebuah istilah kepada suatu hal yang bersifat khayal
yang tidak mungkin dapat dapat dicapai. Karena memang peristiwa ini diambil
dari gejala optik yang menyebabkan suatu permukaan yang sangat panas atau
memiliki suhu panas, tampak berkilat seperti ketika melihat permukaan air.
Fenomena fatamorgana biasanya terjadi di tanah atau bidang yang luas dan
panjang seperti jalan aspal, padang pasir atau padang es.

Sumber: fisikABC.com

Gambar 1. Fenomena Fatamorgana

Sebagai contoh, pada waktu siang hari yang panas terik ketika kita sedang
berada di pinggir jalan raya beraspal, kita memandang jauh ke jalan raya
ternyata terlihat seperti ada air di atas aspal. Kemudian setelah kita dekati
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ternyata air tersebut tidak ada. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana
penjelasannya secara fisika? Simak penjelasan berikut.

Sumber: fisikABC.com

Gambar 2. Proses terjadinya Fatamorgana

Pada siang hari yang panas, cahaya matahari mengenai aspal sehingga
permukaan aspal menjadi sangat panas. Karena aspal menjadi panas, maka
lapisan udara yang dekat dengan permukaan aspal menjadi panas juga
sehingga kerapatan optiknya menjadi lebih kecil (renggang), kita sebut saja
lapisan udara dingin. Sementara itu, lapisan udara yang letaknya beberapa
centimeter di atas lapisan udara panas tersebut memiliki kerapatan optik yang
lebih besar (rapat), kita sebut saja lapisan udara panas.
Pada pembiasan cahaya, jika sinar datang dari medium lebih rapat menuju
medium kurang rapat (renggang) maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis
normal. Perhatikan gambar di atas, sinar 1 datang dari lapisan udara dingin
menuju lapisan udara panas maka dibiaskan menjauhi garis normal. Hal ini
karena kerapatan optik lapisan udara dingin lebih besar daripada lapisan
udara panas.
Kemudian sinar 2 datang dengan sudut datang lebih besar lagi sehingga sinar
dibiaskan sejajar dengan bidang batas antara lapisan udara dingin dan udara
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panas. Sudut datang sinar 2 ini merupakan sudut kritis, yaitu sudut datang
yang menghasilkan sudut bias sebesar 90°. Kemudian sinar 3 datang dengan
sudut yang datang yang lebih besar lagi dari sudut kritis sinar 2, sehingga sinar
tidak lagi dibiaskan melainkan dipantulkan. Peristiwa ini dinamakan
pemantulan sempurna.
Apabila semakin banyak sinar datang seperti sinar 3, maka akan semakin
banyak sinar yang dipantulkan secara sempurna. Kemudian dari perpotongan
perpanjangan sinar-sinar pantul yang banyak tersebut akan menghasilkan
suatu bayangan semu yang banyak jumlahnya dan akan terlihat seperti air.
Jadi, sebenarnya, fatamorgana terjadi karena peristiwa pemantulan cahaya
bukan pembiasan cahaya. Namun, untuk dapat menjelaskan peristiwa
pemantulan sempurna kita perlu menggunakan konsep pembiasan cahaya.

B. Terbentuknya pelangi
Cahaya matahari adalah cahaya polikromatik ( terdiri dari banyak warna).
Warna putih cahaya matahari sebenarnya adalah gabungan dari berbagai
cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda – beda. Mata manusia
sanggup mencerap paling tidak tujuh warna yang dikandung cahaya
matahari, yang akan terlihat pada pelangi: merah, jingga, kuning, hijau,
biru, nila, dan ungu. Di Fisika, warna-warna diidentifikasikan melalui
panjang gelombang, dengan simbol λ (lamda), Panjang gelombang terbesar
dimiliki oleh warna merah dan terkecil warna ungu.
Panjang gelombang cahaya ini membentuk pita garis-garis paralel, pita ini
disebut dengan spektrum. Dalam spektrum, garis merah selalu berada pada
sisi yang bersebrangan dengan garis ungu, garis merah satu sisi dan biru serta
ungu di sisi lain, dan ini ditentukan oleh perbedaan panjang gelombang warnawarna tersebut.
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Pelangi tidak lain adalah busur spektrum besar yang terjadi karena pembiasan
cahaya matahari oleh tetesan air. Ketika cahaya matahari melewati butiran air,
cahaya matahari mengalami proses pembiasan.
Ketika seberkas cahaya putih mengenai setets air, tetesan air ini berprilaku
seperti prisma. Dia menguraikan sinar putih tadi sehingga terciptalah warnawarna pelangi, seperti pada gambar berikut.

Sumber: http://ifc.joensuu.fi/

Gambar 3. Ilustrasi Proses terjadinya pembiasan dan penguraian cahaya matahari
menjadi beberapa warna yang dikenal dengan pelangi
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Warna-warna pada pelangi ini tersusun dengan merah di paling atas dan ungu
di paling bawah pelangi Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan
dengan matahari bersinar, tapi dari sisi yang berlawanan dengan si pengamat.
Posisi si pengamat harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan
matahari di bekalang orang tersebut. Matahari, mata si pengamat dan pusat
busur pelangi harus berada dalam satu garis lurus.
Pertanyaan yang menarik adalah kenapa kita melihat warna dalam pelangi
sebagai blok-blok yang lebar ? ini karena disebabkan kita hanya melihat satu
warna untuk satu tetes air. Perhatikan Gambar 3, cahaya matahari yang
diuraikan oleh tetesan air A hanya sampai ke mata kita pada panjang
gelombang warna merah. Sementara itu, tetesan air B memberikan panjang
gelombang warna ungu. Tetesan-tetesan air di antaranya memberikan
masing-masing satu panjang gelombang pada mata kita. Sehingga pada
akhirnya pengamat melihat pelangi dengan warna lengkap.
Pelangi biasanya terjadi saat hujan gerimis, seperti pada Gambar 4, atau
setelah hujan lebat berhenti. Setelah hujan lebat berhenti, udara dipenuhi oleh
uap-uap air, itulah sebabnya setelah hujan lebat, udara menjadi lembab. Selain
itu, pelangi bisa tercipta pada genangan minyak. Terkadang pada kondisi
tertentu, seberkas cahaya putih diselimuti oleh pelangi. Pelangi bisa terjadi
kapan dan di mana saja asal melibatkan tiga sekaligus sifat cahaya, yaitu
refleksi (pemantulan), refraksi (pembiasan), dan difraksi.
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Gambar 4. Kita hanya bisa melihat pelangi maksimal setengah lingkaran. Untuk
melihat pelangi utuh satu lingkaran, maka kita harus berdiri di tempat
yang lebih tinggi.

Ilustrasi pada Gambar 4 memperlihatkan bahwa pelangi berbentuk lingkaran.
Ini adalah benar bahwa pelangi berbentuk lingkaran, bukan parabola seperti
anggapan beberapa orang. Di tanah, kita hanya melihat maksimal pelangi
setengah lingkaran. Kalau kita berdiri di atas hujan, misalnya di pesawat
terbang, maka kita bisa melihat pelangi satu lingkaran utuh. Ini semua
disebabkan oleh geometri optik dalam proses penguraian warna. Dengan
geometri optik ini juga kita bisa menjelaskan garis lurus yang melewati mata
kita dan Matahari juga melewati titik pusat lingkaran pelangi.
Karena pelangi tercipta melibatkan jarak pengamat dengan tetesan air, maka
pelangi selalu bergerak mengikuti pergerakan pengamat. Ini membuat jarak
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kita dengan pelangi konstan (sama), dengan kata lain kita tidak pernah bisa
mendekati pelangi.

C. Dasar kolam yang tampak dangkal
Jika kalian pernah memperhatikan kolam renang yang airnya jernih, maka
akan tampak bahwa dasar kolam tersebut tampak dangkal. Namun jika kita
menceburkan diri ke dalam kolam tersebut yang terjadi adalah dasar kolam
ternyata tidak sedangkal yang kita lihat ketika berada di darat. Kenapa hal ini
bisa terjadi? Bagaimana penjelasannya secara fisika?

https://1.bp.blogspot.com/

Gambar 5. Dasar Kolam terlihat Dangkal

Pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena
melalui dua medium yang berbeda kerapatan optiknya di mana medium
tersebut haruslah benda bening. Air jernih termasuk benda bening, sehingga
pada air juga dapat terjadi peristiwa pembiasan. Ketika kita melihat dasar
kolam, cahaya dari dasar kolam menuju mata kita. Ketika melewati permukaan
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air, cahaya akan dibelokkan menjauhi garis normal karena indeks bias air
lebih besar dari indeks bias udara. Perhatikan gambar berikut.

https://3.bp.blogspot.com/

Gambar 6. Proses dasar kolam terlihat dangkal

Sinar datang 1 dan 2 berasal dari dasar kolam menuju ke permukaan air, dan
oleh udara, kedua sinar tersebut dibiaskan menjauhi garis normal menuju
mata kita menjadi sinar bias 1 dan 2. Kedua sinar bias tersebut tidak
berpotongan, yang berpotongan adalah perpanjangan kedua sinar bias. Di titik
perpotongan perpanjangan kedua sinar bias ini terbentuklah bayangan
semu dari dasar kolam yang letaknya di atas dasar kolam sebenarnya.
Bayangan dasar kolam inilah yang terlihat oleh mata kita. Oleh karena itu, pada
kolam yang airnya jernih, jika diamati dari atas permukaan air maka dasar
kolam akan terlihat lebih dangkal dari yang sebenarnya. Jadi, bagi kalian yang
tidak pandai berenang, jangan sampai terkecoh dengan ilusi optik semacam
ini.
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D. Posisi benda langit tidak berada pada tempat sebenarnya
Kalian tentunya pernah melihat jutaan bintang di angkasa ketika malam hari
yang cerah bukan? Bintang merupakan benda langit yang dapat memancarkan
cahaya. Karena memancarkan cahaya inilah, bintang-bintang di luar angkasa
dapat terlihat dari bumi. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah,
apakah posisi bintang yang kalian lihat dari bumi sama dengan posisi bintang
yang sebenarnya di angkasa? Jawabannya adalah tidak. Kenap tidak?

https://2.bp.blogspot.com

Gambar 7. Posisi Benda langit tidak berada pada tempat sebenarnya

Bumi merupakan salah satu benda langit yang dapat dihuni oleh manusia.
Bumi memiliki lapisan atmosfer yang banyak sekali memberi manfaat bagi
kehidupan di Bumi, salah satunya adalah untuk melindungi makhluk hidup
dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Lapisan udara
pada atmosfer Bumi dengan lapisan hampa udara di luar bumi memiliki indeks
bias yang berbeda.
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Udara pada atmosfer bumi indeks biasnya 1,0003 sedangkan ruang hampa
udara (vakum) indeks biasnya adalah 1,0000. Meskipun selisihnya sangat kecil
sekali, jika cahaya melewati dua lapisan udara tersebut tetap saja akan
mengalami pembiasan. Hal ini yang menyebabkan kenapa bintang tidak
berada pada posisi yang sebenarnya. Perhatikan gambar di bawah ini.

https://2.bp.blogspot.com

Gambar 8. Posisi Benda langit tidak berada pada tempat sebenarnya

Sebuah bintang di titik A tampak oleh kita ada di A’. Hal ini terjadi karena
cahaya dari bintang dari medium hampa udara dibiaskan mendekati garis
normal ketika berada di atmosfer bumi. Perpanjangan garis sinar bias ini akan
menghasilkan bayangan dari bintang tersebut. Oleh karena itu, bintangbintang yang terlihat di bumi sebenarnya tidak pada posisi yang sebenarnya,
melainkan berada pada posisi yang lebih jauh lagi. Hal yang serupa juga
berlaku untuk benda langit lainnya seperti bulan dan matahari. Umumnya,
benda-benda angkasa yang kita lihat terangkat kira-kira 0,5° ke atas.
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SOAL-SOAL UN/USBN

A. Soal-Soal UN
Berikut ini contoh soal-soal UN yang berkaitan dengan materi Pemantulan
Cahaya pada 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.
Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi
peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat
menjadi acuan ketika saudara akan mengembangkan soal yang memliki
karakteristik yang sama pada materi Alat Optik.
No.
1

Soal
Benda terletak di depan lensa cembung seperti pada gambar.

Jika benda digeser 10 cm menjauhi lensa, terbentuk bayangan
bersifat
A.
B.
C.
D.

Maya, tegak, lebih besar dari bayangan semula
Maya, terbalik, lebih kecil dari bayangan semula
Nyata, terbalik, lebih kecil dari bayangan semula
Nyata, tegak, lebih besar dari bayangan semula
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Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator yang
bersesuaian

: Menganalisis keterkaitan antara titik fokus, jarak
benda, dan jarak bayangan pada lensa cembung

Diketahui

: Benda yang diletakkan 15 cm di depan lensa
cembung
Bayangan yang terbentuk oleh lensa cembung
memiliki sifat terbalik, nyata dan berjarak 20 cm dari
lensa cembung

Ditanyakan

: Sifat bayangan yang terbentuk jika benda digeser 10
cm menjauhi lensa

Materi yang
dibutuhkan

: Persmaan umum lensa

No.
2

Soal
Perhatikan gambar berikut! Berdasarkan data yang tampak pada
gambar, jarak fokus lensa tersebut adalah …

A.
B.
C.
D.

4,5 cm
7,5 cm
10 cm
12 cm

Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator yang
bersesuaian

: Menganalisis keterkaitan antara titik fokus, jarak
benda, dan jarak bayangan pada lensa cembung

Diketahui

: Jarak benda
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Jarak bayangan benda
Ditanyakan

: Jarak fokus lensa

Materi yang
dibutuhkan

: Persamaan umum lensa

No.
3

Soal
Sebuah benda berada di depan lensa cembung seperti pada gambar.
Jika jarak fokus lensa 20 cm akan dihasilkan bayangan benda dengan
pembesaran ….

A.
B.
C.
D.

4,5 cm
7,5 cm
10 cm
12 cm

Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator yang
bersesuaian

: Menganalisis keterkaitan antara titik fokus, jarak
benda, dan jarak bayangan pada lensa cembung

Diketahui

: Jarak benda
Jarak fokus lensa positif

Ditanyakan

: Perbesaran Bayangan

Materi yang
dibutuhkan

: Persamaan umum lensa
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No.

Soal

4

Gambar yang menunjukkan jalannya sinar istimewa pada lensa
cembung yang benar adalah ….

Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator yang
bersesuaian

: Mnentukan jalannya sinar istimewa yang tepat pada
lensa cembung

Diketahui

: Jenis lensa
Titik Fokus Lensa
Titik Kelengkungan Lensa

Ditanyakan

: Sinar Istimewa yang tepat

Materi yang
dibutuhkan

: Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung
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No.
5

Soal
Perhatikan grafik berikut!

Dari grafik lensa cembung di atas, perbesaran bayangan pada 1/s = 3
adalah ....
A. 1/3 kali
B. 1 kali
C. 2 kali
D. 3 kali
Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator yang
bersesuaian

: Mnentukan perbesaran bayangan yang tepat untuk
benda yang terletak di depan lensa cembung

Diketahui

: Grafik fungsi 1/s + 1/s’ suatu lensa

Ditanyakan

: Perbesaran bayangan berdasarkan grafik fungsi 1/s +
1/s’

Materi yang
dibutuhkan

: Persmaan umum lensa cembung/cekung
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No.

Soal

6

Seberkas cahaya sejajar dijatuhkan pada sebuah lensa cekung. Pada
lensa berkas cahaya tersebut mengalami…
A. pembiasan sehingga sinar menyebar
B. pemantulan sehingga sinar menyebar
C. pembiasan sehingga sinar mengumpul
D. pemantulan sehingga sinar mengumpul

Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator yang
bersesuaian

: Mnentukan perbesaran bayangan yang tepat untuk
benda yang terletak di depan lensa cembung

Diketahui

: Grafik fungsi 1/s + 1/s’ suatu lensa

Ditanyakan

: Perbesaran bayangan berdasarkan grafik fungsi 1/s
+ 1/s’

Materi yang
dibutuhkan

: Persmaan umum lensa cembung/cekung

No.

Soal

7

Perhatikan gambar pembentukan bayangan pada lensa cembung
berikut!

Bila benda digeser 10 cm mendekati lensa, maka bayangan akhir
yang terjadi adalah ….
A. Nyata dan lebih kecil dari bayangan awal
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B. Nyata dan lebih besar dari bayangan awal
C. Maya dan lebih kecil dari bayangan awal
D. Maya dan lebih besar dari bayangan awal

Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator yang
bersesuaian

: Mnentukan perbesaran bayangan yang tepat untuk
benda yang terletak di depan lensa cembung

Diketahui

: Grafik fungsi 1/s + 1/s’ suatu lensa

Ditanyakan

: Sifat dan perbesaran bayangan jika benda digeser
mendekati lensa

Materi yang
dibutuhkan

: Persmaan umum lensa cembung/cekung
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BAHAN PEMBELAJARAN

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini terdiri dari Aktivitas Pembelajaran
dan Lembar Kerja Siswa. Bahan pembelajaran Pemantulan Cahaya ini
diharapkan dapat menjadi acuan bagi Saudara dalam mendesain aktivitas
pembelajaran dan mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran
kepada peserta didik di kelas. Bahan pembelajaran ini berisikan rincian
aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang digunakan, dan
bahan bacaannya.
Aktivitas pembelajaran yang dikembangkan mengacu pada prinsip-prinsip
pembelajaran yang mendidik, berpusat pada peserta didik dan pembelajaran
yang berusaha memfasilitasi tumbuh kembangnya kemampuan berpikir
tingkat tinggi, penguatan pendidikan karakter dan budaya literasi.

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dapat dlakukan oleh guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada
topik pembiasan cahaya.

Berdasarkan Tabel 2. Indikator Pencapaian

Kompetensi (IPK), dapat diidentifikasi sub materi yang dibelajarkan terdiri
atas pembiasan cahaya, pembiasan cahaya pada lensa cembung dan
pembiasan cahaya pada lensa cekung.
Aktivitas pembelajaran untuk mencapai masing-masing indikator yang telah

ditetapkan dapat dicapai dalam tiga kali pertemuan, dengan asumsi
pertemuan pertama 2 jam pelajaran, pertemuan kedua 3 jam pelajaran, dan
pertemuan ketiga 2 jam pelajaran. Aktivitas pembelajaran selanjutnya akan
diuraikan lebih rinci menjadi dua skenario pembelajaran.
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Pengembangan skenario pembelajaran yang dilakukan mengacu pada kriteria
yang ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud nomor 22 tahun 2016).
Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk mesing-masing pertemuan.

Aktivitas Pembelajaran Pertemuan ke-1
Skenario pembelajaran pertemuan ke-1 dilakukan untuk mencapai indikatorindikator pencapaian kompetensi (IPK) sebagai berikut.
3.12.1
3.12.2
3.12.3
3.12.9
4.12.3
4.12.1
4.12.7

4.12.10
4.12.11

Mengidentifikasikan fenomena pembiasan cahaya
Mendeskripsikan fenomena pembiasan cahaya
Menggambar proses pembiasan cahaya yang melalui
suatu medium
Menganalisis keterkaitan antara sudut datang, sudut bias
dan indeks bias medium
Mengatur rangkaian alat percobaan untuk menentukan
indeks bias medium
Mengolah data hasil percobaan untuk menentukan indeks
bias medium
Menyajikan hasil percobaan menentukan indek bias
medium
Membuat bahan presentasi hasil percobaan pembiasan
cahaya
Mempresentasikan hasil percobaan pembiasan cahaya

Untuk mencapai indikator-indikator pencapaian kompetensi tersebut Saudara
dapat menggunakan model pembelajaran Inkuiri - 5E dengan tahap-tahap
Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration, dan Evaluation. Metode
utama dalam proses pembelajaran pembiasan cahaya disampaikan dengan
menggunakan metode praktikum disamping metode-metode yang lain,
dengan alokasi waktu yang dibutuhkan 2 x 40 menit (2 jam pelajaran).
Penjelasan untuk masing-masing tahap model pembelajaran inkuiri – 5E
adalah sebagai berikut.
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a. Engagement
▪

Pada tahahan ini Saudara seharusnya dapat menarik minat peserta
didik agar mau terlibat secara aktif mempelajari materi pembiasan
cahaya

▪

Saudara dapat memberikan motivasi kepada peserta didik agar mereka
lebih bersemangat dan mau berperan aktif dalam proses pembelajaran
dengan

menunjukkan

fenomena-fenomena

dalam

kehidupan

keseharian yang berkaitan dengan pembiasan cahaya, misal fenomena
yang terjadi ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi
air bening, terjadinya pelangi, dasar kolam yang terlihat lebih dangkal,
fatamogana, dst

▪

Tunjukkan juga bahwa konsep pembiasan cahaya merupakan dasar
pengembangan kacamata, kaca pembesar, kamera, mikroskop,
teleskop, dst.

▪

Saudara dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat
membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik mengenai fenomena-
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fenomena pembiasan cahaya, misal dengan pertanyaan-pertanyaan
berikut’
o Mengapa pinsil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air
bening terlihat seperti patah atau bengkok?
o Mengapa pada saat matahari terik di siang hari,di jalan raya terlihat
seperti ada air?
o Bagaimanakah proses yang terjadi pada mikroskop sehingga materi
yang ukurannya sangat kecil, yang dengan mata tidak terlihat,
namun dengan mikroskop dapat terlihat dengan jelas?
▪

Saudara informasikan bahwa kesempatan ini, peserta didik secara
berkelompok akan melakukan eksplorasi mengenai pembiasan cahaya
terutama faktor yang sangat berpengaruh dalam pembiasan cahaya,
yaitu indeks biasa zat, dan yanga akan kita selidki adalah indeks biasa
bahan plastik dan balok gelas.

b. Exploration
▪

Pada tahapan ini, peserta didik Saudara arahkan secara berkelompok
peserta didik untuk melakukan praktikum dengan menggunakan
LKPD 1 Indeks Bias Bahan Plastik dan Balok Gelas

▪

Pada kegiatan ini arahkan peserta didik bekerja atas dasar panduan
LKPD 1, yaitu menyelidiki besaran fisis yang penting dalam proses
pembiasan cahaya, indeks bias zat atau bahan.

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dalam
kelompoknya terutama pada saat merangkai alat sesuai dengan
LKPD 1, mengumpulkan dan memasukkan data dalam tabel
pengamatan

▪

Jangan lupa Saudara ingatkan peserta didik agar bekerjasama dengan
kelompoknya, bekerja dengan cermat, hati-hati dan teliti dalam
melakukan praktikum

252

Unit Pembelajaran
Pembiasan Cahaya

▪

Sebaiknya dilakukan penilaian kinerja pada saat proses pembelajaran/
pada saat peserta didik melakukan praktikum dengan menggunakan
lembar observasi.

c. Explanation
▪

Pada tahapan ini arahkan peserta didik untuk dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD 1

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan
penjelasan, membuat berbagai macam representasi hasil praktikum
baik dalam bentuk tabel, gambar, grafik maupun persamaan matematis

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menyimpulkan
hasil kegiatan praktikum yang mereka lakukan

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan
hasil praktikum, mendeskripsikan proses terjadinya pembiasan cahaya
dan mendeskrisikan bagaimana mereka menentukan indeks bias
bahan plastik dan balok gelas

▪

Sebaiknya saudara lakukan penilaian pada saat peserta didik
memberikan penjelasan dan mempresentasikan hasil kegiatan
praktikumnya

d. Elaboration
▪

Arahkan peserta didik untuk tetap bekerja dalam kelompoknya

▪

Arahkan peserta didik untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan
Tindak Lanjut yang terdapat pada LKPD 1

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan studi
literatur dan menyajikan hasil studi literaturnya

▪

Sebaiknya

selama

mereka

melakukan

studi

literatur

secara

berkelompok, membuat deskripsi dan mempresentasikan hasil studi
literatur, Saudara lakukan penilaian kinerja dengan menggunakan
lembar observasi.
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▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik berlatih mengerjakan
berbagai peramasalahan atau soal-soal yang berkaitan dengan
pembiasan cahaya.

e. Evaluation
▪

Pada tahapan ini arahkan peserta didik untuk menyimpulkan setiap
kegiatan yang lakukan, menilai keterlibatan mereka dalam proses
pembelajaran dan menilai pencapaian kompetensi yang mereka
peroleh.

▪

Peserta didik secara bersama-sama dengan dibimbing oleh Saudara
untuk membuat kesimpulan atas aktivitas yang telah dilakukan dan
diharapkan sampai pada kesimpulan seperti yang dinyatakan oleh
Hukum Snellius tentang Pembiasan Cahaya, sebagai berikut.
1. Sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang
datar

2. Jika sinar datang dari medium lebih rapat menuju medium yang
kurang rapat, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal.
3. Jika sinar datang dari medium kurang rapat menuju medium yang
lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis normal.
4. Perbandingan sinus sudut datang (i) dengan sinus sudut bias (r)
merupakan suatu bilangan tetap. Bilangan tetap inilah yang
menunjukkan indeks bias

dengan n adalah indeks bias cahaya di dalam suatu medium.

254

Unit Pembelajaran
Pembiasan Cahaya

▪

Lakukan penilaian untuk kompetensi pengetahuan, penilaian yang
diberikan dengan mengacu pada kompetensi pengetahuan yang
diminta.

▪

Berikan penguatan agar mereka terus belajar dengan rajin dan penuh
semangant, jujur, bekerja sama dan bertanggung jawab.

Aktivitas Pembelajaran Pertemuan ke-2
Skenario pembelajaran pertemuan ke-2 dilakukan untuk mencapai indikatorindikator pencapaian kompetensi (IPK) sebagai berikut.
3.12.4
3.12.5
3.12.6
3.12.11

3.12.13

Mengidentifikasikan proses pembentukan bayangan pada
lensa cembung
Mendeskripsikan proses pembentukan bayangan pada
lensa cembung
Menggambar pembentukan bayangan pada lensa
cembung
Menganalisis keterkaitan antara titik fokus, jarak benda,
dan jarak bayangan pada lensa cembung
Menentukan letak bayangan benda berdasarkan
persamaan umum lensa

4.12.3

Mengatur rangkaian alat percobaan pembentukan
bayangan pada lensa cembung

4.12.4

Mengolah data hasil percobaan pembentukan bayangan
pada lensa cembung

4.12.8

Menyajikan hasil percobaan pembentukan bayangan pada
lensa cembung

4.12.12

Membuat bahan presentasi hasil percobaan pembentukan
bayangan pada lensa cembung

4.12.14

Mempresentasikan hasil percobaan pembentukan
bayangan pada lensa cembung

Indikator-indikator pencapaian kompetensi untuk pembelajaran pada
pertemuan ke-2 dapat dicapai dengan proses pembelajaran yang banyak
melibatkan peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang banyak
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melibatkan peserta didik adalah model pembelajaran Inkuiri - 5E, dengan
tahapan Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration, dan Evaluation,
namun tidak menutup kemungkinan menggunakan model pembelajaran yang
lain, misalnya Discovery Learning. Metode utama dalam proses pembelajaran
pembiasan cahaya pada lensa cembung disampaikan dengan menggunakan
metode praktikum disamping metode-metode yang lain, dengan alokasi waktu
yang dibutuhkan 3 x 40 menit (3 jam pelajaran).
Penjelasan untuk masing-masing tahap model pembelajaran inkuiri – 5E
adalah sebagai berikut.
a. Engagement
▪

Pada tahahan ini Saudara seharusnya dapat menarik minat peserta
didik agar mau terlibat secara aktif mempelajari materi pembiasan
cahaya pada lensa cembung

▪

Saudara dapat memberikan motivasi kepada peserta didik agar mereka
lebih bersemangat dan mau berperan aktif dalam proses pembelajaran
dengan

menunjukkan

fenomena-fenomena

dalam

kehidupan

keseharian yang berkaitan dengan pembiasan cahaya pada lensa
cembung.
▪

Tunjukkan juga bahwa konsep pembiasan cahaya pada lensa cembung
merupakan dasar pengembangan kacamata, kaca pembesar, kamera,
mikroskop, teleskop, dst.

▪

Saudara dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat
membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik mengenai fenomena-
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fenomena pembiasan cahaya, misal dengan pertanyaan-pertanyaan
berikut’
o Bagaimana proses pembentukan bayangan pada lensa cembung?
o Mengapa terjadi bayangan benda, yang dibentuk oleh lensa
cembung, menjadi lebih kecil dari ukuran bendanya? Atau
sebaliknya bayangan benda yang dibentuk oleh lensa cembung
menjadi lebih besar dibandingkan dengan ukuran bendanya.
▪

Saudara informasikan bahwa kesempatan ini, peserta didik secara
berkelompok akan melakukan eksplorasi mengenai pembiasan cahaya
pada lensa terutama berkaitan dengan bagaimana menentukan
panjang titik fokus lensa cembung.

b. Exploration
▪

Pada tahapan ini, peserta didik Saudara arahkan secara berkelompok
peserta didik untuk melakukan praktikum dengan menggunakan
LKPD 2 Pembiasan Cahaya pada Lensa Cembung

▪

Pada kegiatan ini arahkan peserta didik bekerja atas dasar panduan
LKPD 2, yaitu menyelidiki besaran fisis yang penting dalam proses
pembiasan cahaya pada lensa cembung, titik fokus lensa cembung.

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dalam
kelompoknya terutama pada saat merangkai alat sesuai dengan
LKPD 2, mengumpulkan dan memasukkan data dalam tabel
pengamatan

▪

Jangan lupa Saudara ingatkan peserta didik agar bekerjasama dengan
kelompoknya, bekerja dengan cermat, hati-hati dan teliti dalam
melakukan praktikum

▪

Sebaiknya dilakukan penilaian kinerja pada saat proses pembelajaran/
pada saat peserta didik melakukan praktikum dengan menggunakan
lembar observasi
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c. Explanation
▪

Pada tahapan ini arahkan peserta didik untuk dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD 2

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan
penjelasan, membuat berbagai macam representasi hasil praktikum
baik dalam bentuk tabel, gambar, grafik maupun persamaan matematis

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menyimpulkan
hasil kegiatan praktikum yang mereka lakukan

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan
hasil praktikum, mendeskripsikan proses terjadinya pembiasan cahaya
pada lensa cembung dan mendeskrisikan bagaimana mereka
menentukan jarak titik fokus lensa cembung

▪

Sebaiknya saudara lakukan penilaian pada saat peserta didik
memberikan penjelasan dan mempresentasikan hasil kegiatan
praktikumnya

d. Elaboration
▪

Arahkan peserta didik untuk tetap bekerja dalam kelompoknya

▪

Arahkan peserta didik untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan
Tindak Lanjut yang terdapat pada LKPD 2

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan studi
literatur dan menyajikan hasil studi literaturnya berkaitan dengan
pembiasan cahaya pada lensa cembung, terutama mengenai sinar-sinar
istimewa dan pembagian ruang pada lensa cembung serta bagaimana
proses pembentukan bayangan dengan menggunakan sinar-sinar
istimewa tersebut dan persamaan umum untuk menentukan titik fokus
lensa cembung

▪

Sebaiknya

selama

mereka

melakukan

studi

literatur

secara

berkelompok, membuat deskripsi dan mempresentasikan hasil studi
literatur, Saudara lakukan penilaian kinerja dengan menggunakan
lembar observasi.
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▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik berlatih mengerjakan
berbagai peramasalahan atau soal-soal yang berkaitan dengan
pembiasan cahaya pada lensa cembung

e. Evaluation
▪

Pada tahapan ini arahkan peserta didik untuk menyimpulkan setiap
kegiatan yang lakukan, menilai keterlibatan mereka dalam proses
pembelajaran dan menilai pencapaian kompetensi yang mereka
peroleh.

▪

Peserta didik secara bersama-sama dengan dibimbing oleh Saudara
untuk membuat kesimpulan atas aktivitas yang telah dilakukan dan
diharapkan sampai pada pembahasan sinar-sinar istimewa pada lensa
cembung, persamaan umum untuk menentukan titik fokus lensa dan
perbesaran bayangan yang terjadi pada lensa cembung
Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung
1. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik
fokus di belakang lensa.
2. Sinar datang menuju titik fokus di depan lensa akan dibiaskan
sejajar sumbu utama.
3. Sinar yang datang melewati pusat optik lensa diteruskan, tidak
dibiaskan.
Persamaan umum jarak fokus lensa cembung,

𝟏
𝒇

𝟏

𝟏

𝑺

𝑺′

= +

Persamaan umum perbesaran bayangan pada lensa, 𝑀 =
▪

𝑺′
𝑺

Lakukan penilaian untuk kompetensi pengetahuan, penilaian yang
diberikan dengan mengacu pada kompetensi pengetahuan yang
diminta.

▪

Berikan penguatan agar mereka terus belajar dengan rajin dan penuh
semangant, jujur, bekerja sama dan bertanggung jawab.
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Aktivitas Pembelajaran Pertemuan ke-3
Skenario pembelajaran pertemuan ke-3 dilakukan untuk mencapai indikatorindikator pencapaian kompetensi (IPK) sebagai berikut.
4.12.4

Mengidentifikasikan proses pembentukan bayangan pada
lensa cekung
4.12.5 Mendeskripsikan proses pembentukan bayangan pada lensa
cekung
4.12.6 Menggambar pembentukan bayangan pada lensa cekung
3.12.7 Menganalisis keterkaitan antara titik fokus, jarak benda, dan
jarak bayangan pada lensa cekung
3.12.8 Menentukan letak bayangan benda berdasarkan persmaan
umum lensa
3.12.9 Membuat karya sederhana yang merupakan bentuk
penerapan sifat-sifat cahaya
4.12.4 Mengumpulkan alat dan bahan percobaan pembentukan
bayangan pada lensa cekung
4.12.5 Mengatur rangkaian alat percobaan pembentukan bayangan
pada lensa cekung
4.12.6 Mengolah data hasil percobaan percobaan pembentukan
bayangan pada lensa cekung
4.12.7 Menyajikan hasil percobaan pembentukan bayangan pada
lensa cekung
4.12.9 Membuat bahan presentasi hasil percobaan pembentukan
bayangan pada lensa cekung
4.12.11 Mempresentasikan hasil percobaan pembentukan bayangan
pada lensa cekung
Aktivitas pembelajaran pada pertemuan ke-3 hampir sama dengan aktivitas
pembelajaran pada pertemuan ke-2, yang membedakan hanya obyek
pengamatannya yaitu lensa cekung. Pertemuan ke-3 sebenarnya bersifat
pilihan, jika alokasi waktu masih memungkinkan, namun jika alokasi waktu
tidak memungkinkan aktivitas pembelajarannya dapat digabungkan dengan
pertemuan ke-2 (tidak ada pertemuan ke-3) dengan membagi fokus
praktikum peserta didik, satu kelompok praktikum pembiasan pada lensa
cembung sedangkan kelompok lainnya praktikum pembiasan lensa cekung.
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Jika

pertemuan

ke-3

dilaksanakan,

indikator-indikator

pencapaian

kompetensi untuk pembelajaran pada pertemuan ke-3 dapat dicapai dengan
proses pembelajaran yang banyak melibatkan peserta didik. Salah satu model
pembelajaran yang banyak melibatkan peserta didik adalah model
pembelajaran Inkuiri - 5E, dengan tahap-tahap Engagement, Exploration,
Explanation, Elaboration, dan Evaluation, namun tidak menutup kemungkinan
dengam menggunakan model pembelajaran yang lain, misal Discovery
Learning. Metode utama dalam proses pembelajaran pembiasan cahaya pada
lensa cekung disampaikan dengan menggunakan metode praktikum
disamping metode-metode yang lain, dengan alokasi waktu yang dibutuhkan
3 x 40 menit (3 jam pelajaran).
Penjelasan untuk masing-masing tahap model pembelajaran inkuiri – 5E
adalah sebagai berikut.
a. Engagement
▪

Pada tahahan ini Saudara seharusnya dapat menarik minat peserta
didik agar mau terlibat secara aktif mempelajari materi pembiasan
cahaya pada lensa cekung

▪

Saudara dapat memberikan motivasi kepada peserta didik agar mereka
lebih bersemangat dan mau berperan aktif dalam proses pembelajaran
dengan

menunjukkan

fenomena-fenomena

dalam

kehidupan

keseharian yang berkaitan dengan pembiasan cahaya pada lensa
cekung.
▪

Saudara

dapat

mengajukan

pertanyaan-pertanyaan,

untuk

membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik mengenai fenomenafenomena pembiasan cahaya, misal dengan pertanyaan-pertanyaan
berikut’
o Bagaimana proses pembentukan bayangan pada lensa cekung?
o Mengapa terjadi bayangan benda, yang dibentuk oleh lensa cekung,
menjadi lebih kecil dari ukuran bendanya? Atau sebaliknya
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bayangan benda yang dibentuk oleh lensa cekung menjadi lebih
besar dibandingkan dengan ukuran bendanya.
▪

Saudara informasikan bahwa kesempatan ini, peserta didik secara
berkelompok akan melakukan eksplorasi mengenai pembiasan cahaya
pada lensa terutama berkaitan dengan bagaimana menentukan
panjang titik fokus lensa cekung.

b. Exploration
▪

Pada tahapan ini, peserta didik Saudara arahkan secara berkelompok
peserta didik untuk melakukan praktikum dengan menggunakan
LKPD 3 Pembiasan Cahaya pada Lensa cekung

▪

Pada kegiatan ini arahkan peserta didik bekerja atas dasar panduan
LKPD 3, yaitu menyelidiki besaran fisis yang penting dalam proses
pembiasan cahaya pada lensa cekung, titik fokus lensa cekung.

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dalam
kelompoknya terutama pada saat merangkai alat sesuai dengan
LKPD 3, mengumpulkan dan memasukkan data dalam tabel
pengamatan

▪

Jangan lupa Saudara ingatkan peserta didik agar bekerjasama dengan
kelompoknya, bekerja dengan cermat, hati-hati dan teliti dalam
melakukan praktikum

▪

Sebaiknya dilakukan penilaian kinerja pada saat proses pembelajaran/
pada saat peserta didik melakukan praktikum dengan menggunakan
lembar observasi.

c. Explanation
▪

Pada tahapan ini arahkan peserta didik untuk dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD 3

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan
penjelasan, membuat berbagai macam representasi hasil praktikum
baik dalam bentuk tabel, gambar, grafik maupun persamaan matematis
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▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menyimpulkan
hasil kegiatan praktikum yang mereka lakukan

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan
hasil praktikum, mendeskripsikan proses terjadinya pembiasan cahaya
pada

lensa

cekungdan

mendeskrisikan

bagaimana

mereka

menentukan jarak titik fokus lensa cekung
▪

Sebaiknya saudara lakukan penilaian pada saat peserta didik
memberikan penjelasan dan mempresentasikan hasil kegiatan
praktikumnya

d. Elaboration
▪

Arahkan peserta didik untuk tetap bekerja dalam kelompoknya dan
berdiskusi dan menjawab pertanyaan Tindak Lanjut yang terdapat
pada LKPD 3

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan studi
literatur dan menyajikan hasil studi literaturnya berkaitan dengan
pembiasan cahaya pada lensa cekung, terutama mengenai sinar-sinar
istimewa dan pembagian ruang pada lensa cekungserta bagaimana
proses pembentukan bayangan dengan menggunakan sinar-sinar
istimewa tersebut dan persamaan umum untuk menentukan titik fokus
lensa cekung

▪

Sebaiknya

selama

mereka

melakukan

studi

literatur

secara

berkelompok, membuat deskripsi dan mempresentasikan hasil studi
literatur, Saudara lakukan penilaian kinerja dengan menggunakan
lembar observasi.
▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik berlatih mengerjakan
berbagai peramasalahan atau soal-soal yang berkaitan dengan
pembiasan cahaya pada lensa cekung

e. Evaluation
▪

Pada tahapan ini arahkan peserta didik untuk menyimpulkan setiap
kegiatan yang lakukan, menilai keterlibatan mereka dalam proses
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pembelajaran dan menilai pencapaian kompetensi yang mereka
peroleh.
▪

Peserta didik secara bersama-sama dengan dibimbing oleh Saudara
untuk membuat kesimpulan atas aktivitas yang telah dilakukan dan
diharapkan sampai pada pembahasan sinar-sinar istimewa pada lensa
cekung, persamaan umum untuk menentukan titik fokus lensa dan
perbesaran bayangan yang terjadi pada lensa cekung
Sinar-sinar istimewa pada lensa cekung
1. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah
berasal dari titik fokus
2. Sinar yang datang seolah-olah menuju titik fokus lensa pertama
(F1) akan dibiaskan sejajar sumbu utama.
3. Sinar yang datang melewati pusat optik lensa (O) tidak dibiaskan
Persamaan umum jarak fokus lensa cembung,

𝟏
𝒇

𝟏

𝟏

𝑺

𝑺′

= +

Persamaan umum perbesaran bayangan pada lensa, 𝑴 =
▪

𝑺′
𝑺

Lakukan penilaian untuk kompetensi pengetahuan, penilaian yang
diberikan dengan mengacu pada kompetensi pengetahuan yang
diminta.

▪

Berikan penguatan agar mereka terus belajar dengan rajin dan penuh
semangant, jujur, bekerja sama dan bertanggung jawab.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

LKPD 1. Indeks Bias Bahan Plastik dan Balok Gelas
Tujuan
Setelah melakukan kegiatan ini peserta didik diharapkan mampu
menentukan indeks bias balok plastik dan balok kaca
Alat dan bahan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Balok Plastik Transparan
Balok Kaca Transparan
Catu daya
Rel presisi
Rumah lampu
Diafragma 1 celah
Meja optik
Kaki Rel
Klem geser optik
Kabel Penghubung Merah
Kabel Penghubung Hitam
Pemegang diafragma
Mistar plastik
Kertas HVS putih

Langkah Kegiatan
1.

Susunlah peralatan seperti pada gambar 7.

2.

Nyalakan sumber sinar dengan menghidupkan catu daya

3.

Atur kedudukan sinar dari celah hingga membentuk garis yang
terlihat jelas

4.

Buat dua garis sumbu yang saling tegak lurus (garis A dan B) pada
kertas HVS sebelum di simpan di atas meja optik.

5.

Pasangkan di atas meja optik kertas HVS tadi dan letakkan balok
kaca tepat sejajar pada garis B, lihat gambar 2(a), dan buat garis
sesuai bentuk permukaan alas balok, kemudian putar kira-kira 15o
gambar 2(b).
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diafragma
satu celah

Rumah lampu

Balok gelas/ Balok plastik

catu daya

kabel
penghubung

Kertas
Grafik
Meja Optik

Gambar 9. Rangkaian alat percobaan untuk menentukan indeks bias
bahan plastik dan balok gelas

6.

Ukur titik TE, masukkan dalam tabel-1.
B

B

A
E
O

A

T

(a)

(b)
B

B

B

B

A

A
E
F

O
T

(c)

F

O
T

(d)

Gambar 10. Cara meletakkan balok gelas

7.

Pasang sekarang balok kaca lagi di atas kertas, gambar 7(c).
Perhatikan arah cahaya pada gelas, tandai titik F , yaitu titik
keluarnya cahaya setelah melalui gelas. Ukur jarak TF, dan
masukan pada tabel-1.
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8.

Ulangi kegiatan 5-7 untuk sudut-sudut yang berbeda dan
masukkan dalam tabel-3.
Tabel 3. Data hasil pengamatan indeks bias bahan plastik/akrilik
Sudut Datang

Jarak TE

Jarak TF

Indeks bias balok
(Jarak TE/Jarak TF)

15o
20o
25o
30o
35o
Indeks Bias Rata-rata (nk) balok kaca

9.

Ulangi kegiatan 1-7 untuk akrilik, dan masukkan pada tabel 4.
Tabel 4. Data hasil pengamatan indeks bias bahan plastik dan balok
gelas
Sudut Datang

Jarak TE

Jarak TF

Indeks bias balok
(Jarak TE/Jarak TF)

15o
20o
25o
30o
35o
Indeks Bias Rata-rata (na) balok akrilik

Hasil Percobaan dan Kesimpulan
Pertanyaan berikut merupakan beberapa hasil dari kegiatan percobaan ini.
1. Berapakah perbandingan nk/na = _______________
2. Berdasarkan perbandingan tersebut, apakah indeks bias kaca lebih
besar dari pada indek bias akrilik? Jika tidak mengapa?
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3. Berdasarkan pertanyaan No.1. Apakah kerapatan optik berkaitan atau
berhubungan dengan kerapatan massa? ____________ Mengapa? berikan
alasan!

4. Dalam tabel-2, indeks bias balok adalah perbandingan jarak TE
terhadap Jarak TF

Tindak Lanjut
Dalam sebuah kolam air jernih, terlihat seekor ikan kira-kira 1 meter
berada dari permukaan air. Seseorang berkeinginan menembak ikan itu.
Agar mengenai sasaran, faktor-faktor apa saja yang perlu diperhitungkan?
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LKPD 2. Pembiasan Cahaya pada Lensa Cembung
Tujuan
Setelah melakukan kegiatan ini peserta didik diharapkan mampu
menentukan titik fokus lenca cembung
Alat dan bahan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lensa Positif
Layar Plastik Putih
Catu daya
Rel presisi
Rumah lampu
Diafragma Anak Panah
Kaki Rel
Klem geser optik
Kabel Penghubung Merah
Kabel Penghubung Hitam
Bola lampu 18 W
Pemegang diafragma

Langkah Kegiatan
1.

Susunan peralatan dalam percobaan ini ditunjukkan pada gambar

2.

Nyalakan sumber sinar dengan menghidupkan catu daya

3.

Atur kedudukan sinar dan diafragma anak panah hingga
membentuk garis cahaya anak panah yang lurus dan tidak
menyebar, caranya arahkan sinar pada layar.

4.

Pasang lensa di antara anak panah dan layar seperti susunan pada
gambar.
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diafragma
anak panah

Rumah lampu

Lensa
cembung

catu daya

Layar
plast ik put ih

kabel
penghubung

Gambar 11. Rangkaian alat untuk menentukan titik fokus lensa cembung

5.

Tetapkan jarak anak panah dan layar misal pada kedudukan 11 cm,
S =11 cm, kemudian geser layar hingga ditemukan bayangan anak
panas terbalik dan jelas (untuk cara yang tepat, geser-geser pula
lensanya) dan ukur keberadaan bayangan ini terhadap lensa, misal
S’ = _____ cm

6.

Ulangi kegiatan 4 untuk jarak antara anak panah dan lensa seperti
dalam tabel berikut.
Tabel 5. Data hasil pengamatan menentukan titik fokus lenca
cembung
Jarak antara
anak panah
dan lensa (S)
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Jarak bayangan
antara lensa dan
layar (S’)

X=1/S x 100

12

8.33

14

7.14

16

6.25

18

5.56

20

5.00

22

4.55

24

4.17

26

3.85

28

3.57

30

3.33

Y=1/S’ x 100
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7.

Hitung X dan Y pada tabel dan buat grafik hubungan X dengan Y,
pada gambar berikut.

Y

X
O
8.

Dari titik-titik data yang telah terpasang di grafik, tarik garis lurus
melalui titik-titik terbanyak. Gunakan metode penarikan garis
melalui titik terbanyak.

Hasil Percobaan dan Kesimpulan
Pertanyaan berikut merupakan beberapa hasil dari kegiatan percobaan
ini.
1.

Buat persamaan Y = aX + b dari grafik tersebut?

2.

Carilah nilai b = ____________ dan berapa pula nilai a = _______________

3.

Apakah harga a mendekati harga 1? Apakah artinya, jika nilai a
mendekati harga a = 1, Jelaskan!
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4.

Jika f’ = 1/b, maka nilai f’ adalah , f’ = ______________ cm

5.

f’ tidak lain adalah sama dengan f fokus lensa, jadi f’ = f.

6.

Dari persamaan garis Y = aX + b, turunkan persamaan dalam
bentuk variabel S, S’, dan f!

Tindak Lanjut
Sinar matahari yang jauh sekali di tak terhingga jatuh mengenai lensa.
Gambarkan sinar biasnya? Gunakan persamaan yang telah diperoleh untuk
menjawabnya!
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LKPD 3. Pembiasan Cahaya pada Lensa Cekung
Tujuan
Setelah melakukan kegiatan ini peserta didik diharapkan mampu
menentukan titik fokus lenca cekung
Alat dan bahan
1.

Lensa Negatif

2.

Lensa positif

3.

Layar Plastik Putih

4.

Catu daya

5.

Rel presisi

6.

Rumah lampu

7.

Diafragma Anak Panah

8.

Kaki Rel

9.

Klem geser optik

10.

Kabel Penghubung Merah

11.

Kabel Penghubung Hitam

12.

Bola lampu 18 W

13.

Cermin datar

14.

Pemegang diafragma
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Langkah Kegiatan
1.

Siapkan peralatan dan rangkai seperti pada gambar 12.
Rumah lampu

Lensa Cekung

Layar

catu daya

diaagfragma panah

Gambar 12. Rangkaian percobaan penentuan lensa cekung dengan metode
bayangan balik.

2.

Nyalakan lampu dengan cara menghidupkan catu daya dan amati sinar
yang keluar dari celah diagfrahma dan amati juga cahaya yang keluar dari
celah ini menggunakan layar. Atur posisi celah terhadap sumber cahaya
hingga cahaya sejajar dan jelas membentuk bayangan celah jika di taruh
layar di depannya.
Bayangan balik
Rumah lampu

Lensa Cekung
Cermin datar
Layar

catu daya

diaagfragma panah

Gambar 13. Penempatan lensa cekung di depan lensa cekung dan di
belakangnya di tempatkan cermin datar.
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3.

Pasang lensa di antara celah panah dan layar lihat gambar 4. Atur layar
dan lensa cembung hingga diperoleh bayangan nyata terbalik dan jelas.
Ukur jarak kedudukan layar dan lensa, misal Si, Si = ___________________ cm.

4.

Masih pada kedudukan seperti pada kegiatan 3, pasang di antara lensa
cekung dan layar sebuah cermin datar, seperti pada gambar

5.

Atur kedudukan lensa cekung dan cermin datar hingga pada lubang celah
panah terdapat bayang balik yang terbalik dan sama besar dengan celah
panah semula. Pada kedudukan ini catat jarak dari lensa cekung ke lensa
cembung, d = _______________ cm.
(keterangan; cermin datar hanya untuk membantu supaya terjadi bayangan balik saja,
yang menentukan besar dan kedudukan bayangan balik hanya lensa cekung itu sendiri).

6.

Tentukan jarak fokus lensa f = ____________ cm

7.

Ulangi percobaan sebanyak 5 kali untuk keadaan kedudukan celah panah
terhadap lensa cekung yang berbeda dan catat hasilnya dalam Tabel-1
berikut hasilnya:
Tabel 6. Data hasil pengamatan titik fokus lenca cekung

Percobaan

Jarak celah
panah ke
lensa (So)

Jarak
bayangan
(Si)

Jarak antara lensa
cembung dan cekung
pada saat bayangan
balik tepat sama dan
terbalik (d)

Jarak
fokus lensa
cekung
(Si-d)

1.
2.
3.
4.

8.

Berdasarkan Tabel 1, apakah jarak fokus lensa cekung dari setiap
percobaan

mendekati

angka

yang

tetap?

Bagaimana

menurut

pendapatmu, jelaskan?
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Hasil Percobaan dan Kesimpulan
Pertanyaan berikut merupakan hasil atau kesimpulan anda selama
percobaan, jawablah dengan singkat.
1. Jarak fokus lensa cekung dapat diperoleh dengan metode ____________
dan besarnya ditemukan berdasarkan percobaan adalah fokus
rata-rata , f rata-rata = ______________________
2. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketelitian penentuan fokus
lensa cekung dengan metode ini

Tindak Lanjut
Cahaya yang datang sejajar ke permukaan lensa cekung akan menyebar ke
segala arah, dan sebaliknya bila datang sinar yang menyebar dari berbagai
arah akan terfokus ke suatu titik. Menurut pendapat anda, untuk apakah
kegunaan lensa cekung ini dalam kehidupan sehari-hari, jelaskan!
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C. Bahan Bacaan

Pembiasan Cahaya
Anda telah mengetahui bahwa benda-benda di sekitar kita ada yang dapat
tembus cahaya dan ada juga yang tidak tembus cahaya. Cahaya dapat tembus
pada benda-benda bening dan benda baur. Bagaimana sifat cahaya yang
melewati benda bening tersebut?
Perhatikan ketika Anda memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air
bening. Bagaimana pensil itu terlihat dari luar gelas?

Gambar 14. Pensil di dalam air bening

Kecepatan cahaya akan berubah ketika cahaya memasuki medium yang
berbeda. Perubahan kecepatan ini menyebabkan gelombang cahaya
membelok. Cahaya dari udara kemudian masuk ke dalam air, maka cahaya
akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya karena memasuki medium
yang berbeda ini dinamakan dengan pembiasan (refraksi).
Hal inilah yang terjadi pada pensil. Amati Gambar 1.7. Cahaya yang masuk ke
dalam air dan mengenai pensil, kemudian dipantulkan oleh pensil. Cahaya ini
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mengalami pembelokan ketika keluar dari air menuju mata pengamat.
Akibatnya, pensil di dalam air terlihat ujungnya di Y bukan di X.
Pada peristiwa pembiasan cahaya, terdapat Hukum pembiasan Snellius,
yang berbunyi:
1) Sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang
datar.
2) Jika sinar datang dari medium lebih rapat menuju medium yang kurang
rapat, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal.
3) Jika sinar datang dari medium kurang rapat menuju medium yang lebih
rapat, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis normal.

Gambar 15. Pembiasan

4) Perbandingan sinus sudut datang (i) dengan sinus sudut bias (r)
merupakan suatu bilangan tetap. Bilangan tetap inilah yang menunjukkan
indeks bias.

dimana n adalah indeks bias cahaya di dalam suatu medium.
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Air dan udara merupakan contoh benda yang dapat membiaskan cahaya.
Kedua medium ini memiliki kerapatan optik yang berbeda. Nilai indeks bias
menunjukkan kerapatan medium. Semakin besar kerapatan medium, maka
semakin besar indeks biasnya.

Lensa
Lensa merupakan benda bening yang dapat meneruskan cahaya pada kedua
sisinya. Oleh karena itu lensa memiliki 2 buah titik pusat dan 2 titik fokus.
Berdasarkan bentuknya, lensa terdiri atas lensa cembung dan lensa cekung.
Sifat-sifat cahaya pada lensa cembung dan lensa cekung berbeda.

Pembiasan pada Lensa Cembung
Lensa cembung memiliki bentuk yang tipis pada kedua bagian ujungnya. Lensa
cembung bersifat mengumpulkan sinar (konvergen). Lensa cembung sering
juga disebut lensa positif.

Gambar 16. Lensa cembung

Dalam menentukan sifat bayangan pada lensa cembung, terdapat sinar-sinar
istimewa yang dapat kita gunakan. Sinar-sinar istimewa ini diperoleh dari
penerapan hukum pembiasan (Snellius)
Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung:
1) Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus (F1)
di belakang lensa.
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2) Sinar datang menuju titik fokus di depan lensa (F2) akan dibiaskan sejajar
sumbu utama.
3) Sinar yang datang melewati pusat optik lensa (O) diteruskan, tidak
dibiaskan.
Ketiga sinar istimewa diatas diperoleh dari penerapan Hukum Pembiasan
(Snellius).

Gambar 17. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung

Berikut contoh pembentukan bayangan pada lensa cembung. Benda
ditempatkan pada posisi lebih dari jarak dua kali fokus.

Gambar 18. Contoh pembentukan bayangan pada lensa cembung
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Pembiasan pada Lensa Cekung
Lensa cekung adalah benda bening yang mempunyai bentuk sedemikian rupa
sehingga ketebalan bagian tengahnya lebih kecil daripada bagian ujungujungnya. Lensa cekung sering juga disebut lensa negatif. Lensa cekung
bersifat menyebarkan sinar (divergen).

Gambar 19. Lensa cekung
(Sumber eriyanfisika.blogspot.com)
Dalam menentukan sifat bayangan pada lensa cekung, terdapat sinar-sinar
istimewa yang dapat kita gunakan. Sinar-sinar istimewa diperoleh dari
penerapan hukum pembiasan Snellius.
Sinar-sinar istimewa pada lensa cekung, yaitu:
1) Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari
titik fokus
2) Sinar yang datang seolah-olah menuju titik fokus lensa pertama (F1) akan
dibiaskan sejajar sumbu utama.
3) Sinar yang datang melewati pusat optik lensa (O) tidak dibiaskan.
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Ketiga sinar istimewa diatas diperoleh dari penerapan Hukum Pembiasan.

Gambar 20. S inar istimewa pada lensa cekung

Berikut ini merupakan contoh pembentukan bayangan pada lensa cekung.
Benda ditempatkan pada posisi lebih dari jarak dua kali fokus.

Gambar 21. Contoh pembentukan bayangan pada lensa cekung

Untuk memudahkan pemeriksaan bayangan, kita dapat membagi-bagi ruang
benda dan ruang bayangan, yaitu:
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Gambar 22. Ruang-ruang pada lensa

Di manakah bayangan berada jika benda diletakkan di ruang I, II, dan III? Anda
dapat mencarinya dengan menggunakan bantuan sinar-sinar istimewa seperti
telah disampaikan di atas.

Persamaan Fokus Lensa
Perhatikan gambar berikut.

Gambar 23. Jarak benda, bayangan benda, dan fokus lensa

Sebuah benda berada di depan sebuah lensa cembung yang memiliki titik
fokus F dengan jarak fokusnya f. Benda berada pada jarak s dari lensa,
sehingga terbentuk bayangan pada jarak s’.
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Maka besar jarak fokus dapat ditentukan dengan persamaan:

Perbesaran pada Lensa
Perhatikan gambar berikut. Sebuah benda setinggi h berada di depan sebuah
lensa cembung sehingga terbentuk bayangan dengan tinggi h’.

Gambar 24. Menentukan perbesaran benda

Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa:

ℎ′

ℎ

=𝑠
𝑠′

Perbesaran bayangan pada lensa atau M, adalah perbandingan tinggi bayangan
(h’) terhadap tinggi benda (h).
Sehingga dari gambar diperoleh:

ℎ′
ℎ

=

𝑠′
𝑠

Sehingga, perbesaran bayangan dapat dinyatakan juga dengan:

M=

𝑠′
𝑠

Nilai M tidak memiliki dimensi dan satuan.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Soal No. 2
Perhatikan gambar berikut! Berdasarkan data yang tampak pada gambar,
jarak fokus lensa tersebut adalah ….

A. 4,5 cm
B. 7,5 cm
C. 10 cm
D. 12 cm

Pembahasan
Diketahui

:

Berdasarkan gambar jalannya sinar dapat disimpulkan bahwa jenis lensa
yang digunakan adalah lensa cembung atau lensa positif.
Jarak benda (s)

=

20 cm

Jarak bayangan (s’)

=

30 cm

Ditanyakan : Jarak fokus lensa (f)
Jawab

:

Rumus lensa cembung
1/s + 1/s’ = 1/f

285

Keterangan rumus dan aturan tanda :
s

= jarak benda (positif karena benda dilalui berkas cahaya datang)

s’

= jarak bayangan (positif karena bayangan dilalui berkas cahaya
atau bayangan bersifat nyata)

f

= panjang fokus (fokus lensa cembung positif karena dilalui berkas
cahaya)

Jadi jarak fokus lensa cembung (f) :
1/f = 1/20 + 1/30 = 3/60 + 2/60 = 5/60
f = 60/5 = 12 cm
Jawaban yang benar adalah D

Soal No. 3
Sebuah benda berada di depan lensa cembung seperti pada gambar. Jika jarak
fokus lensa 20 cm akan dihasilkan bayangan benda dengan pembesaran ….

A. 4,5 cm
B. 7,5 cm
C. 10 cm
D. 12 cm
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Pembahasan
Diketahui

:

Jarak fokus lensa cembung (f) = 20 cm
Titik fokus lensa cembung dilalui berkas cahaya sehingga panjang fokus
lensa cembung bersifat nyata dan bertanda positif
Jarak benda (s) = 30 cm
Ditanya

: Perbesaran bayangan (M)

Jawab

:

Sebelum menghitung perbesaran bayangan, terlebih dahulu hitung jarak
bayangan (s’).
1/s’ = 1/f – 1/s = 1/20 – 1/30 = 3/60 – 2/60 = 1/60
s’ = 60/1 = 60 cm
Perbesaran bayangan :
M = s’/s = 60 cm / 30 cm = 60/30 = 2 kali
Jawaban yang benar adalah B.

Soal No. 4
Gambar yang menunjukkan jalannya sinar istimewa pada lensa cembung yang
benar adalah ….
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Pembahasan
Diketahui

:

Lensa cembung disebut juga sebagai lensa konvergen karena bersifat
mengumpulkan cahaya. Disebut lensa positif karena titik fokus lensa
cembung dilalui cahaya karenanya bersifat nyata.
Sebaliknya lensa cekung disebut juga sebagai lensa divergen karena bersifat
menyebarkan cahaya. Disebut lensa negatif karena titik fokus lensa cekung
tidak dilalui cahaya karenanya bersifat maya.

Di samping ini adalah contoh gambar pembentukan bayangan pada lensa
cembung menggunakan tiga sinar istimewa.
Jawaban yang benar adalah A.
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Soal No. 5
Perhatikan grafik berikut!

Dari grafik lensa cembung di atas, perbesaran bayangan pada 1/s = 3
adalah ....
A. 1/3 kali
B. 1 kali
C. 2 kali
D. 3 kali

Pembahasan
Diketahui

:

Berdasarkan grafik dapat diketahui bahwa
1/s = 3 cm-1, s = 1/3 cm
1/s’ = 1 cm-1, s’ = 1/1 cm = 1 cm
Ditanya

: Perbesaran bayangan (M)

Jawab

:

Perbesaran bayangan :
M = s’ : s
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M = 1 cm : 1/3 cm
M = 1 cm x 3/1 cm
M = 3 kali
Jawaban yang benar adalah C.
Soal No. 6
Seberkas cahaya sejajar dijatuhkan pada sebuah lensa cekung. Pada lensa
berkas cahaya tersebut mengalami…
A. pembiasan sehingga sinar menyebar
B. pemantulan sehingga sinar menyebar
C. pembiasan sehingga sinar mengumpul
D. pemantulan sehingga sinar mengumpul

Pembahasan
Diketahui

:

Seberkas cahaya sejajar dijatuhkan pada sebuah lenca cekung
Ditanya

: apa yang akan terjadi setelah berkas cahaya mengenai lensa

Jawab

:

Berkas cahaya yang jatuh mengenai lensa cekung kemungkinan akan
mengalami peristiwa seperti pada gambar.
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Cermin dapat memantulkan cahaya sedangkan lensa dapat membiaskan
cahaya. Lensa cekung bersifat menyebarkan cahaya sehingga disebut juga
sebagai lensa divergen.
Jawaban yang benar adalah A.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator
pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan.
Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat
melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal.
Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi
yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk
mengukur indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KARTU SOAL

Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: K-13

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam
Nama Penyusun
: Suharto
KOMPETENSI DASAR
3.12 Menganalisis sifatsifat cahaya,
pembentukan bayangan
pada bidang datar dan
Buku
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Sumber:
lengkung serta

Pemahaman
BG dan BS
penerapannya untuk
menjelaskan proses
penglihatan manusia,
mata serangga, dan
prinsip kerja alat optik
RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal

LINGKUP MATERI

1

Sebuah benda nyata dan tegak diletakkan pada
jarak 50 cm dari sebuah lensa positif berjarak

Gelombang, Listrik dan
Magnet

fokus 25 cm. Sifat bayangan yang dihasilkan

MATERI

adalah ....

Pembiasan pada lensa
cembung

A. nyata, terbalik dan diperbesar
B. maya, tegak dan sama besar dengan bendanya
C. maya, tegak dan diperbesar
D. nyata, terbalik dan sama besar dengan

INDIKATOR SOAL

Disajikan narasi,
peserta didik dapat
menetukan sifat
bayangan yang
terbentuk oleh lensa
positif
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Kunci
Jawaban

D

bendanya
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KARTU SOAL

Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: K-13

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam
Nama Penyusun
: Suharto
KOMPETENSI DASAR
3.12 Menganalisis sifatsifat cahaya,
pembentukan bayangan
pada bidang datar dan
Buku
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Sumber:
lengkung serta

Pemahaman
BG dan BS
penerapannya untuk
menjelaskan proses
penglihatan manusia,
mata serangga, dan
prinsip kerja alat optik
RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal

LINGKUP MATERI

2

sebuah benda yang terletak pada jarak lebih besar

Gelombang, Listrik dan
Magnet

dari f tetapi lebih kecil dari 2f dari lensa tersebut

MATERI
Pembiasan pada lensa
cembung

INDIKATOR SOAL

Disajikan narasi,
peserta didik dapat
menetukan sifat
bayangan benda yang
diletakkan didepan
lensa positif jika
jaraknya berubah dari
lensa

Bayangan yang terbentuk oleh lensa positif dari

(f = jarak fokus lensa) bersifat ....
A.

Nyata, terbalik, diperbesar

B.

Nyata, tegak, diperbesar

C.

Nyata, tegak diperkecil

D.

Nyata, tegak, sama besar

Kunci
Jawaban

B
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KARTU SOAL

Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: K-13

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

Nama Penyusun

: Suharto

KOMPETENSI DASAR
3.12 Menganalisis sifatsifat cahaya,
pembentukan bayangan
pada bidang datar dan
lengkung serta
penerapannya untuk
menjelaskan proses
penglihatan manusia,
mata serangga, dan
prinsip kerja alat optik
LINGKUP MATERI

Buku
Sumber:
BG dan BS

3



Penalaran

Tanpa sengaja, Soni meneteskan air di atas kertas yang
berisi tulisan. Soni melihat tulisan yang tertetesi air
menjadi terlihat lebih besar ukurannya, seperti
ditunjukkan oleh gambar berikut.

MATERI
Pembiasan pada lensa
cekung

Disajikan fenomena
sehari-hari yang
berkaitan dengan
pembiasan peserta
didik dapat menetukan
sifat bayangan yang
terbentuk

Aplikasi

RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal

Gelombang, Listrik dan
Magnet

INDIKATOR SOAL

Pengetahuan/
Pemahaman

Kunci
Jawaban

A

Apabila tetesan air tersebut dibuat lebih besar, maka
ukuran tulisan tersebut akan terlihat ....

A. Sama besar dengan tetesan pertama
B. Lebih besar dari tetesan pertama
C. Lebih kecil dari tetesan pertama
D.
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Sama besar dengan tulisan yang ada di kertas
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KESIMPULAN

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan 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 dan 4.12 Menyajikan hasil
percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa di kelas
VIII. Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang
dikembangkan perlu mancapai level analisis (C4). Artinya, KD ini sudah
menuntut Saudara melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS)
kepada peserta didik. Adapun KD keterampilan menuntut Saudara untuk
dapat memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan percobaan tentang
proses pembentukan bayangan pada cermin sebagai hasil pemantulan cahaya.
Hal ini berarti Saudara perlu mempersiapkan alat dan bahan kegiatan
percobaan serta memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkreasi
dalam menyampaikan hasil percobaannya.
Dikuasainya keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran di unit pembiasan cahaya inquiry learning dan pembelajaran
saintifik, dengan metode praktik dan diskusi dalam tiga kali pertemuan.
Seperti telah diketahui, model pembelajaran inquiry merupakan model yang
dapat membekalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik.
Ketika implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan menggunakan LKPD
yang dirancang untuk memudahkan penguasaan konsep sesuai tingkat
kognitif

dan

penguasaan

keterampilan

peserta

didik

serta

lebih

mengedepankan bagaimana konsep dibangun oleh peserta didik melalui
aktivitas pembelajaran yang dilakukan.
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Adapun konten yang dikembangkan pada unit pemantulan cahaya terdiri atas:
1) Pembiasan 2) Pembiasan Cahaya pada Lensa Cembung dan 3) Pembiasan
Cahaya pada Lensa Cekung. Unit ini merupakan konten yang kaya akan
pengethauan kontekstual bagi peserta didik. Artinya, guru dapat mendorong
serta memfasilitasi peserta didik untuk menemukan fenomena di kehidupan
sehari-hari yang berkaitan unit ini. Selain itu, Saudara dapat menyajikan
fenomena kontekstual melalui penyajian video atau mendorong peserta didik
menggali informasi kepada narasumber yang relevan.
Berkaitan dengan penilaian, unit ini muncul dalam instrumen tes UN selama
tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan diajukan sudah mengarah pada
perntanyaan yang menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS). Oleh
karena itu, Saudara perlu meyakinkan bahwa peserta didik memahami sub
topik ini dengan baik. Lebih dari itu, Saudara perlu mengembangkan soal-soal
pengetahuan unit ini pada tingkat level berpikir yang lebih tinggi lagi. Artinya,
saudara memfasilitasi peserta didik agar dapat memecahkan soal-soal yang
mengedapankan kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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UMPAN BALIK

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap Unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen
ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya.
Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur.
Lembar Persepsi Pemahaman Unit
No

Aspek

1

Memahami indikator yang telah
dikembangkan berdasarkan Kompetensi
Dasar

2

Mampu menghubungkan konten dengan
fenomena kehidupan sehari-hari

3

Merasa bahwa tahapan aktivitas
pembelajaran dapat mengembangkan HOTS
peserta didik

4

Memahami tahapan aktivitas yang disajikan
dengan baik

5

Mampu dengan baik mengaplikasikan
aktivitas pembelajaran di dalam kelas

6

Memahami dengan baik Lembar Kerja
peserta didik yang dikembangkan

7

Mampu melaksanakan dengan baik Lembar
Kerja peserta didik yang dikembangkan

8

Memahami Konten secara menyuluh dengan
baik

9

Memami prosedur penyusunan soal HOTS
dengan baik

1

Kriteria
2
3

10 Mampu membahas soal HOTS yang disajikan
dengan tepat
Jumlah
Jumlah Total
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4

Keterangan
1
2
3
4

=
=
=
=

Pedoman Penskoran

tidak menguasai
cukup menguasai
menguasai
Sangat Menguasai

𝑆𝑘𝑜𝑟 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑥 100
40

Keterangan Umpan Balik
Skor
< 70

Umpan Balik
Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilian dan
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca
ulang Unit ini dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator
di MGMP sampai anda memahaminya.

70-79

Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten,
cara membelajarkan, mengembangkan penilian dan
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu
mendiskusikan bagian yang belum dipahami dengan fasilitator
atau teman lain di MGMP.

80-89

Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS
dengan baik.

> 90

Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS
dengan sangat baik. Saudara dapat menjadi fasilitator bagi
teman-teman lain di MGMP untuk membelajarkan Unit ini.
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PENGANTAR
Unit ini disusun sebagai salah satu aternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik pemantulan cahaya. Melalui pembahasan materi yang
terdapat pada Unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk
mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan
indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan
bernalar peserta didik. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri
sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara
mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang aplikasi topik pemantulan cahaya di kehidupan sehari-hari,
soal-soal tes UN topik ini di tiga tahun terakhir sebagai acuan dalam menyusun
soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan
peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi
pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta
didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS. Komponenkomponen di dalam Unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat
dengan mudah memfasilitasi peserta didik untuk mendeskripsikan
pemantulan cahaya, melakukan percobaannya, sekaligus mendorong peserta
didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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Unit alat optik yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas materi
penglihatan manusia, penglihatan pada mata serangga dan alat-alat optik.
Selain itu, unit ini pun dilengkapi dengan Lembar Kegiatan Peserta Didik
(LKPD) yang dikembangkan secara aplikatif untuk memudahkan guru dalam
mengimplementasikannya di kelas.
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KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar 3.12
dan 4.12 di kelas VIII. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi
beberapa target kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan
kompetensi oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini
dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
No.
3.12

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

Target Kompetensi
1. Menganalisis sifat-sifat
cahaya
2. Menganalisis proses

penerapannya untuk menjelaskan

pembentukan bayangan

proses penglihatan manusia, mata

pada bidang datar

serangga, dan prinsip kerja alat
optik

3. Menganalisis proses
pembentukan bayangan
pada bidang lengkung
4. Menganalisis proses
penglihatan manusia
5. Menganalisis proses
penglihatan pada mata
serangga
6. Menganalisis prinsip kerja
alat optik
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No.
4.12

Kompetensi Dasar
Menyajikan hasil percobaan

Target Kompetensi
1. Menyajikan hasil percobaan

tentang pembentukan bayangan

tentang pembentukan

pada cermin dan lensa

bayangan pada cermin
2. Menyajikan hasil percobaan
tentang pembentukan
bayangan pada lensa

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembagkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar 3.12 dan 4.12. di kelas VIII
di kembangkan menjadi 21 (dua puluh satu) indikator untuk ranah
pengetahuan dan 8 (delapan) indikator untuk ranah keterampilan.
Dalam upaya memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga katagori,
yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut
ini rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.12 dan
4.12. di kelas VIII.
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Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
IPK Pengetahuan

3.12.1
3.12.2

IPK Keterampilan

Indikator Pendukung
Mengidentifikasi struktur 4.12.1 Mengumpulkan alat dan
dan fungsi bagian mata

bahan untuk membuat poster

Mendeskripsikan proses

mengenai proses penglihatan

pembentukan bayangan

pada manusia

pada mata manusia
3.12.3

3.12.4

Mendeskripsikan proses

4.12.2 Mengumpulkan alat dan

perubahan pupil pada

bahan untuk membuat poster

mata manusia

mengenai proses penglihtan

Mendeskripsikan daya

pada serangga

akomodasi mata
3.12.5

3.12.6

Mengidentifikasi

4.12.3 Mengumpulkan alat dan

gangguan pada mata

bahan untuk membuat poster

manusia

mengenai proses

Mendeskripsikan

pembentukan bayangan pada

gangguan pada mata

alat-alat optik

manusia
3.12.7

Menerapkan persamaan
umum lensa pada mata
manusia

3.12.8

Mengidentifikasi struktur
dan fungsi bagian mata
seranggga

3.12.9

Mendeskripsikan
mekanisme penglihatan
pada serangga
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IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

3.12.10 Mengidentifikasi bagianbagian kamera
3.12.11 Mengidentifikasi bagianbagian Lup
3.12.12 Mengidentifikasi bagianbagian mikroskop
3.12.13 Mengidentifikasi bagianbagian teleskop
3.12.14 Mendeskripsikan proses
pembentukan bayangan
pada kamera
3.12.15 Mendeskripsikan proses
pembentukan bayangan
pada Lup
3.12.16 Mendeskripsikan proses
pembentukan bayangan
pada Mikroskop
3.12.17 Mendeskripsikan proses
pembentukan bayangan
teleskop
Indikator Kunci
3.12.18 Menganalisis proses
4.12.4 Membuat poster mengenai
penglihatan manusia

proses penglihatan pada
manusia

3.12.19 Menganalisis proses
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4.12.5 Membuat poster mengenai

penglihatan pada mata

proses penglihatan pada mata

serangga

serangga
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IPK Pengetahuan
3.12.20 Menganalisis prinsip kerja
alat optik

IPK Keterampilan
4.12.6 Membuat poster mengenai
proses pembentukan
bayangan pada alat-alat optik

Indikator Pengayaan
3.12.21 Membuat tulisan
4.12.7 Membuat bahan presentasi
mengenai upaya

mengenai upaya pencegahan

pencegahan maupun

maupun pengobatan

pengobatan gangguan

gangguan penglihatan mata

penglihatan mata manusia

manusia
4.12.8 Mempresentasikan
ide/gagasan mengenai
mengenai upaya pencegahan
maupun pengobatan
gangguan penglihatan mata
manusia
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
A. Mata Serangga
Selain pada manusia, mata juga dimiliki hewan. Misalnya saja serangga.
Apakah cara melihat serangga sama dengan manusia? Amati mata seekor
serangga berikut.

Gambar 1. Mata serangga

Penglihatan serangga bergantung pada dua organ khusus yaitu mata majemuk
dan mata tunggal. Mata majemuk serangga adalah organ utamanya. Pada
lapisan permukaan luar mata terdapat lensa kecil yang disebut faset. Faset ini
memiliki fungsi yang sama dengan pupil pada mata manusia, yaitu tempat
awalnya cahaya masuk ke dalam mata. Jumlah faset ini bermacam-macam. Ada
yang hanya memiliki 1 faset, bahkan ada yang sampai 30.000 faset dalam 1
mata serangga, seperti pada belalang sembah. Lalat buah memiliki 500 faset,
sedangkan lebah madu memiliki 10.000 faset. Jika jumlah faset hanya sedikit,
maka bentuknya seringkali bundar. Namun, jika jumlahnya sangat banyak,
maka faset ini berbentuk heksagonal seperti bentuk sarang lebah madu.
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Gambar 2. Mata belalang sembah

Di belakang faset terdapat organ berbentuk tube yang disebut ommatidium.
Masing-masing ommatidium ini berperan sebagai bagian kecil-bagian kecil
(segmen) pembentuk bayangan benda yang ditangkap oleh faset masuk ke
dalam mata. Seperti halnya layar komputer. Setelah semua bagian
ommatidium digabungkan membentuk ommatidia, maka barulah bayangan
akan terbentuk.

Gambar 3. Organ-organ mata pada serangga

Selain memiliki mata majemuk, serangga memiliki mata tunggal yang disebut
ocelli. Mata tunggal ini biasanya terletak di bagian atas kepala. Sama seperti
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namanya yang sederhana, maka fungsi mata tunggal ini pun sederhana, hanya
mendeteksi terang dan gelap saja.
Serangga predator (pemangsa) biasanya memiliki mata yang besar
dibandingkan serangga yang tinggal pada daun (mangsa). Mata besar ini
memudahkan serangga predator dalam mencari mangsa. Sementara itu
serangga mangsa biasanya dimangsa oleh serangga pemangsa.

B. Kamera
Apakah kamu menyimpan foto-foto favorit kamu dalam album? Pernahkah
kamu berfikir tentang bagaimana sebuah kamera memindahkan bayangan ke
sebuah film? Sebuah kamera mengumpulkan cahaya melalui sebuah lensa dan
memproyeksikan bayangan pada film atau sensor yang peka terhadap cahaya.

Gambar 4. Bagian-bagian kamera

Pada saat kamu mengambil gambar suatu benda dengan sebuah kamera,
cahaya dipantulkan dari benda tersebut dan masuk ke lensa kamera. Kamera
memiliki diafragma dan pengatur cahaya (shutter) untuk mengatur jumlah
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cahaya yang masuk ke dalam lensa. Dengan jumlah cahaya yang tepat akan
diperoleh foto atau gambar yang jelas. Sementara itu, untuk memperoleh foto
yang tajam dan tidak kabur perlu mengatur fokus lensa. Cahaya yang melalui
lensa kamera tersebut memfokuskan bayangan benda pada film foto.
Bayangannya nyata, terbalik, dan lebih kecil daripada benda aslinya. Ukuran
bayangan tersebut bergantung pada panjang fokus lensa dan jarak lensa itu
pada film tersebut.

C. Mikroskop
Alat apakah yang kamu gunakan untuk melihat sel, sehelai rambut, atau
amuba? Kamu mungkin pernah mendengar namanya, yaitu mikroskop.
Sebuah mikroskop menggunakan lensa-lensa. Lensa cembung dengan panjang
fokus relatif pendek untuk memperbesar benda-benda kecil yang jaraknya
dekat. Lensa-lensa tersebut berfungsi sebagai lensa objektif dan lensa okuler.
Untuk memperoleh angka pembesaran yang dikehendaki, mikroskop tersebut
menggunakan dua lensa okuler dan dua lensa objektif.
Benda yang diamati ditempatkan pada sebuah slide transparan dan disinari
dari bawah. Gambar 5 menunjukkan diagram cahaya sebuah mikroskop untuk
mata melihat dengan berakomodasi. Cahaya tersebut melalui lensa objektif
dan membentuk bayangan nyata I1 yang diperbesar. Bayangan itu diperbesar
sebab benda itu terletak di antara satu dan dua jarak fokus lensa objektif
tersebut. Bayangan nyata tersebut diperbesar lagi oleh lensa okuler untuk
menghasilkan bayangan maya yang diperbesar I2. Susunan lensa seperti ini
memungkinkan menghasilkan bayangan ratusan kali lebih besar dari objek
aslinya.
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Gambar 5. Bagian-bagian Mikroskop

D. Teleskop
Pernahkah kamu melihat bulan melalui teleskop? Dengan sebuah teleskop
yang baik, kamu dapat melihat kawah dan ciri-ciri lain di permukaan bulan
secara jelas. Teleskop dirancang untuk mengumpulkan cahaya dari bendabenda yang jauh. Sekarang banyak informasi yang dapat kita peroleh tentang
bulan, planet, galaksi, dan benda angkasa lainnya melalui teleskop.
Sekitar tahun 1600, pembuat lensa di Belanda membangun sebuah teleskop
untuk mengamati benda-benda yang jauh. Pada tahun 1609 Galileo
membangun dan menggunakan teleskop sendiri untuk menemukan bulannya
Jupiter, fase-fase Venus, dan beberapa seluk beluk galaksi Milky Way.
Sekarang para ilmuwan menggunakan beberapa jenis teleskop dengan
berbagai perbaikan rancangan. Gambar 6 menunjukkan bagaimana sebuah
teleskop dapat memperbaiki penglihatan kita terhadap bulan.
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Gambar 6. Penampakan permukaan bulan jika dilihat dengan teleskop

Teleskop yang biasa digunakan adalah teleskop bias. Sebuah teleskop bias
sederhana menggunakan dua buah lensa untuk mengumpulkan dan
memfokuskan cahaya dari benda-benda jauh. Gambar 7 adalah diagram
sebuah teleskop bias untuk mata melihat dengan berakomodasi.

Gambar 7. Bagian-bagian Teleskop Bias
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Teleskop pantul menggunakan sebuah cermin cekung, sebuah cermin datar,
dan sebuah lensa cembung untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya
dari benda jauh. Gambar 8 adalah diagram dari sebuah teleskop pantul

Gambar 8. Bagian-bagian Teleskop Pantul
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SOAL-SOAL UN/USBN
A. Soal-Soal UN
Berikut ini contoh soal-soal UN yang berkaitan dengan materi Alat Optik pada
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. Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih
bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat
menjadi acuan ketika saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada
materi Alat Optik.
No.
2

Soal
Perhatikan tabel berikut!

Dari tabel tersebut pernyataan yang tepat adalah pada nomor ….
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)

Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator yang
bersesuaian

: Menganalisis proses penglihatan manusia
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Diketahui

: Tabel aktivitas pengamatan dengan mata
Jenis lensa kacamata yang digunakan
Alasan memilih Jenis lensa kacamata tersebut

Ditanyakan

: Pernyataan yang tepat berkaitan dengan jenis
aktivits pengamatan, jenis lensa yang digunakan dan
alasan pemilihannya

Materi yang
dibutuhkan

: Kacamata
Jenis – jenis gangguan penglihatan pada mata
manusia
Lensa Cembung dan Cekung

No.

Soal

1

Seseorang dapat membaca dengan jelas pada jarak paling dekat 50
cm. Agar ia dapat membaca dengan jelas pada jarak 30 cm, kekuatan
lensa kacamata yang diperlukan adalah ….
A.
B.
C.
D.

1/3 dioptri
2/3 dioptri
3/4 dioptri
4/3 dioptri

Identifikasi
Level Kognitif

: L3

Indikator yang
bersesuaian

: Menganalisis proses penglihatan manusia

Diketahui

: Jarak baca paling dekat = s’ = 50 cm
Letak benda, s = 30 cm

Ditanyakan

: Kekauatan lensa kacamata yang diperlukan

Materi yang
dibutuhkan

: Kacamata
Jenis – jenis gangguan penglihatan pada mata
manusia
Kekauatn lensa kacamata
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BAHAN PEMBELAJARAN
A. Aktivitas Pembelajaran
Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini terdiri dari Aktivitas Pembelajaran
dan Lembar Kerja Siswa. Bahan pembelajaran Alat Optik ini merupakan
contoh panduan pembelajaran yang dapat dimplementasikan di dalam kelas.
Bahan pembelajaran dikembangkan dengan prinsip berpusat pada peserta
didik dan berusaha memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi.

Aktivitas Pembelajaran Pertemuan ke-1
Aktivitas pembelajaran 1 dilakukan untuk mencapai indikator-indikator
berikut.
3.12.1

Mengidentifikasi struktur dan fungsi bagian mata

3.12.2

Mendeskripsikan proses pembentukan bayangan pada mata manusia

3.12.3

Mendeskripsikan proses perubahan pupil pada mata manusia

3.12.4

Mendeskripsikan daya akomodasi mata

3.12.5

Mengidentifikasi gangguan pada mata manusia

3.12.6

Mendeskripsikan gangguan pada mata manusia

3.12.7

Menerapkan persamaan umum lensa pada mata manusia

3.12.8

Mengidentifikasi struktur dan fungsi bagian mata seranggga

3.12.9

Mendeskripsikan mekanisme penglihatan pada serangga

3.12.18 Menganalisis proses penglihatan manusia
3.12.19 Menganalisis proses penglihatan pada mata serangga
3.12.21 Membuat tulisan mengenai upaya pencegahan maupun pengobatan
gangguan penglihatan mata manusia
4.12.1

Mengumpulkan alat dan bahan untuk membuat poster mengenai proses
penglihatan pada manusia

4.12.2

Mengumpulkan alat dan bahan untuk membuat poster mengenai proses
penglihtan pada serangga
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4.12.3

Mengumpulkan alat dan bahan untuk membuat poster mengenai proses
pembentukan bayangan pada alat-alat optik

4.12.4

Membuat poster mengenai proses penglihatan pada manusia

4.12.5

Membuat poster mengenai proses penglihatan pada mata serangga

4.12.7

Membuat bahan presentasi mengenai upaya pencegahan maupun
pengobatan gangguan penglihatan mata manusia

4.12.8

Mempresentasikan ide/gagasan mengenai mengenai upaya pencegahan
maupun pengobatan gangguan penglihatan mata manusia

Salah satu model pembelajaran yang dapat Saudara gunakan untuk mencapai
indikator-indikator tersebut adalah model pembelajaran Inkuiri - 5E dengan
tahapan Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration, dan Evaluation
dan tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan model pembelajaran
yang lain. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses
pembelajaran ini adalah 3 x 40 menit (3 jam pelajaran). Penjelasan untuk
masing-masing tahap adalah sebagai berikut.
a. Engagement
▪

Pada tahap Engagement sebaiknya Saudara dapat memberikan
apersepsi dan motivasi kepada peserta didik tentang pentingnya
cahaya, pentingnya sistem penglihatan manusia dan pentingnya
menjaga kesehatan penglihatan manusia.

▪

Saudara dapat mengajak peserta didik untuk sejenak mebayangkan
bagaimana pentingnya cahaya, mata dan sistem penglihatan manusia,
apakah melalui tayangan multimedia atau mengajak peserta didik pergi
ke taman sekolah atau membayangkan berada di halaman sekolah.
Saudara dapat megajukan pertanyaan-pertanyaan berikut.
o “bagaimana perasaan kalian ketika berada di tempat ini?”
o “Coba tutup mata kalian”
o

“bagaimana perasaan kalian pada saat mata kalian ditutup?”

Saudara berikan kesempatan peserta didik untuk menuliskan/
mengemukakan bagaimana perasaannya ketika matanya ditutup
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▪

Selanjutnya Saudara dapat mengemukakan pertanyaan-pertanyaan
berikut.
o Menurutmu penting atau tidak keberadaan mata pada manusia?
o Apakah fungsi mata yang sebenarnya?
o Apa sajakah bagian-bagian mata? Dan apa fungsinya?
o Bagaimanakah proses terjadinya penglihatan pada mata sehingga
kita bisa melihat?
o Bagaimana mata manusia dapat menyesuaikan dengan intensitas
cahaya yang diterimanya?
o Mengapa ada orang yang mengalami rabun dekat, jarak titik dekat
matanya lebih besar dari titik dekat mata orang normal?
o Ada pula orang-orang yang tidak titik terjauhnya lebih rendah dari
mata normal?

▪

Berikan waktu sejenak bagi peserta didik berpikir untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan tersebut dan selanjutnya Saudara arahkan
peserta didik untuk melakukan eksplorasi melalui percobaan untuk
mempelajari proses penglihatan yang terjadi pada mata manusia.

b. Exploration
▪

Pada tahapan ini Saudara arahkan peserta didik bekerja secara
kelompok

▪

Arahkan setiap kelompok untuk mengekplorasi bagian-bagian mata
manusia dan fungsinya dari berbagai buku bacaan dan referensi
lainnya.

▪

Berikan

kesempatan

kepada

salah

satu

kelompok

untuk

menyampaikan hasil eksplorasinya mengenai bagian-bagian mata
manusia dan fungsinya.
▪

Selanjutnya arahkan peserta didik untuk bekerja secara secara
berkelompok untuk melakukan praktikum dengan menggunakan
LKPD 1 Pembentukan Bayangan pada Mata. Pada kegiatan ini
arahkan peserta didik untuk menyelidiki lebih lanjut proses
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penglihatan pada mata manusia, proses pembentukan bayangan pada
mata manusia.
▪

Jangan lupa Saudara ingatkan peserta didik agar bekerjasama dengan
kelompoknya, bekerja dengan cermat dan teliti dalam melakukan
praktikum.

c. Explanation
▪

Arahkan peserta didik untuk tetap bekerja dalam kelompoknya dalam
menggambar struktur mata manusia secara skematis dengan
menggunakan alat dan bahan yang telah mereka bawa

▪

Arahkan peserta didik untuk mendiskusikan hasil percobaan dan
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD 1
Pembentukan Bayangan pada Mata.

▪

Arahkan peserta didik menggambar disertai penjelasan proses
pembentukan bayangan pada mata manusia (berupa poster)
berdasarkan hasil praktikum

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyajikan hasil
praktikum, deskripsi proses penglihatan pada mata manusia dan
kesimpulannya di depan kelas

d. Elaboration
▪

Arahkan peserta didik untuk tetap bekerja dalam kelompoknya

▪

Arahkan mereka untuk melakukan praktikum dengan dipandu LKPD 2
Kelainan Penglihatan pada Mata.

▪

Arahkan peserta didik untuk mendiskusikan hasil percobaan dan
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD 2
Kelainan Penglihatan pada Mata.

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyajikan hasil
praktikum dan deskripsi kelainan penglihatan pada mata manusia
serta upaya-upaya yang dapat mereka lakukan untuk mencegah
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maupun mengobati gangguan/kelainan penglihatan pada mata
manusia
▪

Sebaiknya selama mereka melakukan praktikum secara berkelompok,
membuat deskripsi dan mempresentasikan hasil praktikum Saudara
lakukan penilaian kinerja dengan menggunakan lembar observasi.

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik berlatih mengerjakan soalsoal yang berkaitan proses pembentukan bayangan dan kelainan
penglihatan pada mata manusia.

▪

Sebaiknya Saudara berikan tugas kepada peserta didik berupa tugas
proyek/kelompok untuk lebih jauh mengeksplorasi mengenai struktur
dan proses penglihatan pada mata serangga

e. Evaluation
▪

Peserta didik secara bersama-sama dibimbing oleh Saudara membuat
kesimpulan atas aktivitas yang telah dilakukan.

▪

Sebaiknya Saudara arahkan peserta didik untuk melakukan penilaian
diri maupun penilaian antar teman selama melakukan praktikum.

▪

Sebaiknya Saudara lakukan penilaian pengetahuan, evaluasi diberikan
dengan mengacu pada kompetensi pengetahuan yang diminta.

Aktivitas Pembelajaran Pertemuan ke-2
Aktivitas pembelajaran pertemuan ke-2 dilakukan untuk mencapai indikatorindikator berikut.
3.12.10 Mengidentifikasi bagian-bagian kamera
3.12.11 Mengidentifikasi bagian-bagian Lup
3.12.12 Mengidentifikasi bagian-bagian mikroskop
3.12.13 Mengidentifikasi bagian-bagian teleskop
3.12.14 Mendeskripsikan proses pembentukan bayangan pada kamera
3.12.15 Mendeskripsikan proses pembentukan bayangan pada Lup
3.12.16 Mendeskripsikan proses pembentukan bayangan pada Mikroskop
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3.12.17 Mendeskripsikan proses pembentukan bayangan teleskop
3.12.20 Menganalisis prinsip kerja alat optik
4.12.3

Mengumpulkan alat dan bahan untuk membuat poster mengenai proses
pembentukan bayangan pada alat-alat optik

4.12.6

Membuat poster mengenai proses pembentukan bayangan pada alat-alat
optik

Untuk mencapai indikator-indikator pencapaian kompetensi tersebut Saudara
dapat menggunakan model pembelajaran Inkuiri - 5E dengan tahapan
Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration, dan Evaluation. Secara
khusus untuk LUP disampaikan dengan menggunakan metode praktikum
sedangkan materi alat-alat optik lainnya disampaikan dengan metode
penugasan. Alokasi waktu yang dibutuhkan 2 x 40 menit (2 jam pelajaran)
khusus untuk praktikum Lup. Penjelasan untuk masing-masing tahapan model
pembelajaran inkuiri – 5E adalah sebagai berikut.
a. Engagement
▪

Pada tahahan ini Saudara seharusnya dapat menarik minat peserta
didik agar mau terlibat secara aktif mempelajari materi Alat-alat Optik

▪

Saudara dapat memberikan motivasi mengenai pemanfaatan alat-alat
optik dalam kehidupan

keseharian,

dengan

memperlihatkan/

membawa teleskop/mikroskop/kacamata/kaca pembesar/Lup atau
dengan multimedia tentang bagaimana kita dapat melihat materi yang
ukurannya sangat kecil dengan menggunakan mikroskop atau materi
yang letaknya sangat jauh dengan menggunakan teleskop, dst.
▪

Saudara

dapat

mengajukan

pertanyaan-pertanyaan

untuk

membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik mengenai bagaimana
prinsip kerja maupun proses pembentukan bayangan pada kamera,
teleskop, Lup, dan Mikroskop, misal dengan pertanyaan-pertanyaan
berikut.
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o Bagaimanakah proses yang terjadi pada mikroskop sehingga materi
yang ukurannya sangat kecil, yang dengan mata tidak terlihat, dapat
terlihat dengan jelas?
o Komponen-komponen

penting

apa

sajakah

yang

sangat

berpengaruh terhadap proses pembentukan bayangan pada
mikroskop?
▪

Saudara informasikan bahwa kesempatan ini, peserta didik secara
berkelompok

akan

melakukan

eksplorasi

mengenai

proses

pembentukan bayangan pada kaca pembesar/Lup melalui kegiatan
praktikum dan studi pustaka mengenai prinsip kerja dan proses
pembentukan bayangan yang terjadi pada beberapa alat optik, yaitu
kamera, teleskop, mikroskop, dst.
b. Exploration
▪

Pada tahapan ini, peserta didik Saudara arahkan secara berkelompok
peserta didik untuk melakukan praktikum dengan menggunakan
LKPD 3 Panjang Titik Fokus Lup.

▪

Pada kegiatan ini arahkan peserta didik untuk menyelidiki besaran fisis
yang penting ari sebuah Lup yaitu panjang titik fokus Lup atau panjang
titik fokus lensa cembung-cembung (bikonveks).

▪

Perlu saudara informasikan juga bahwa Prinsip kerja Lup didasari oleh
prinsip pembiasan cahaya pada bidang lengkung (lensa cembung) dan
ini merupakan dasar untuk semua alat-alat optik.

▪

Jangan lupa Saudara ingatkan peserta didik agar bekerjasama dengan
kelompoknya, bekerja dengan cermat, hati-hati dan teliti dalam
melakukan praktikum dan sebaiknya dilakukan penilaian kinerja pada
saat proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi.

c. Explanation
▪

Pada tahapan ini arahkan peserta didik untuk dapat menyampaikan
hasil praktikum yang mereka lakukan.
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▪

Arahkan peserta didik untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang ada pada LKPD 3 Panjang Titik Fokus Lup

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menyimpulkan
hasil kegiatan praktikum yang mereka lakukan

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan
hasil praktikum, mendeskripsikan proses pembentukan bayangan
pada Lup dan mendeskrisikan bagaimana mereka menentukan panjang
titik fokus lup.

▪

Sebaiknya saudara lakukan penilaian pada saat peserta didik
memberikan penjelasan dan mempresentasikan hasil kegiatan
praktikumnya

d. Elaboration
▪

Arahkan peserta didik untuk tetap bekerja dalam kelompoknya,
minimal 6 (enam) kelompok.

▪

Arahkan peserta didik untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai
komponen-komponen penting dan prinsip kerja atau proses
pembentukan bayangan pada alat-alat optik lainnya, yaitu kamera,
mikroskop, dan teleskop, melalui studi literatur dengan bersumber
pada buku siswa maupun buku-buku lainnya. Usahakan satu alat optik
dibahas oleh 2 (dua) kelompok.

▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyajikan hasil studi
literaturnya, usahakan ada kelompok presenter dan ada kelompok
pembahas.

▪

Sebaiknya

selama

mereka

melakukan

studi

literatur

secara

berkelompok, membuat deskripsi dan mempresentasikan hasil studi
literatur, Saudara lakukan penilaian kinerja dengan menggunakan
lembar observasi.
▪

Berikan kesempatan kepada peserta didik berlatih mengerjakan soalsoal yang berkaitan dengan alat-alat optik.
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e. Evaluation
▪

Pada tahapan ini arahkan peserta didik untuk menyimpulkan setiap
kegiatan yang lakukan, menilai keterlibatan mereka dalam proses
pembelajaran dan menilai pencapaian kompetensi yang mereka
peroleh.

▪

Peserta didik secara bersama-sama dengan dibimbing oleh Saudara
untuk membuat kesimpulan atas aktivitas yang telah dilakukan.

▪

Selama proses pembelajaran, peserta didik dinilai kompetensi
keterampilnnya sesuai dengan kompetensi dasar baik melalui
observasi, penilaian diri maupun penilaian antar teman.

▪

Lakukan penilaian untuk kompetensi pengetahuan, penilaian yang
diberikan dengan mengacu pada kompetensi pengetahuan yang
diminta.

▪

Berikan penguatan agar mereka terus belajar dengan rajin dan selalu
bekerja sama.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

LKPD 1 Pembentukan Bayangan pada Mata
Pada percobaan kali ini, kita akan mencoba untuk mempelajari proses yang
terjadi pada mata sehingga mata bisa melihat benda.
Apa yang harus kamu persiapkan?
1. Penjepit rel sebagai pemegang alat di atas rel presisi 5 buah
2. Lampu dengan tiang 1 buah/ lilin 1 buah
3. Lensa cembung 1 buah
4. Pemegang slide 1 buah
5. Slide panah 1 buah
6. Layar transparan 1 buah
Apa yang harus kalian lakukan?

1. Aturlah posisi benda-benda yang telah kalian siapkan dengan posisi
seperti berikut ini.

Gambar 9. Rangkaian alat percobaan simulasi pembentukan bayangan pada mata
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2. Aturlah posisi lensa (gerak-gerakkan maju ataupun mundur) sehingga
terdapat bayangan yang jelas pada layar.
3. Bayangan yang terbentuk adalah bayangan yang memiliki sifat sama
dengan sifat bayangan yang ditangkap oleh mata manusia. Lakukan
kegiatan ini dengan cermat dan teliti, serta jangan lupa bekerjasamalah
dengan teman satu kelompokmu!
Jawablah pertanyaan berikut
1. Bagaimana sifat bayangan yang terbentuk pada percobaan tersebut?
2. Berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, analogkan benda-benda
yang dipergunakan untuk percobaan dengan bagian-bagian mata manusia!
3. Gambarkan jalannya cahaya pada mata manusia, sehingga manusia dapat
melihat benda!

LKPD 2 Kelainan Penglihatan pada Mata
Tujuan
Mensimulasikan jenis kelainan penglihatan pada mata manusia dan cara
untuk menolonngnya
Alat dan bahan
1.

Rel presisi

2.

Layar

3.

Lensa+100mm

4.

Lensa +200mm

5.

Lensa - 50mm

6.

Lensa -100mm

7.

Tumpakan berpenjepit

8.

Lilin
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Langkah-langkah Percobaan
1. Pasang tumpakan berpenjepii pada rel presisi masing-masing pada
posisi 25 cm dan 40 cm.
2. Pasang lensa +50mm pada tumpakan berpenjepii pada posisi 25
cm. Lensa ini diumpamakan sebagai ’lensa mata’.
3. Pasang layar tembus cahaya pada tumpakan berpenjepit pada
posisi 40 cm. Layar ini diumpamakan sebagai ’retina’, seperti pada
gambar berikut.

Gambar 10. Rangkaian alat untuk mensimulasikan jenis kelainan
penglihatan

pada

mata

manusia

dan

cara

untuk

menolonngnya

a. Mata Melihat Dekat (Miopia)
4. Arahkan ujung rel presisi (posisi nol) ke sumber cahaya yang
terang (misalnya lilin) yang diletakkan pada jarak 3-4 meter dari
‘lensa mata'. Lilin diumpamakan sebagai ‘objek’ yang dilihat oleh
mata.
5. Geser layar tembus cahaya sehingga terbentuk bayangan yang
tajam (jelas). Ukur/hitung jarak antara lensa (lensa mata) dan layar
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tembus cahaya (retina mata). Bandingkanlah jarak ini dengan jarak
titik fokus lensa (50 mm), Besarkah perbedaannya?
Catatan:
Langkah-langkah diatas mensimulasikan mata normal
dengan titik api lensa +50mm sebagai lensa mata.
6. Geser layar ke posisi 31 cm (jarak lensa dan layar = 6 cm) untuk
mensimulasikan (meniru) salah satu jenis keadaan mata tidak
normal (cacat), yaitu jarak retinanya terlalu panjang (>50 mm),
sehingga bayangan benda yang jauh tadi jatuh di depan ’retina".
Amati keadaan bayangan benda di ‘retina’. Masih tajamkah
bayangan benda itu?
Sebelum melanjutkan, pikirkan cara untuk menjatuhkan bayangan
benda tepat di ’retina" (layar) dengan pertolongan sebuah lensa:

haruskah digunakan lensa cembung, atau haruskah digunakan
lensa cekung? (Lensa ini mensimulasikan “kaca mata")
7. Seiidiki hasil pemikiran itu dengan menempatkan lensa jenis yang
dipikirkan itu dekat-dekat di depan “lensa mata’ (di depan lensa
f = + 50 mm), tanpa mengubah jarak antara “lensa mata’ dan
‘retina’. (Jika tidak berhasil, coba gunakan lensa lain yang tersedia!)
Lensa jenis apa yang harus digunakan? Tulis jawaban ini pada Hasil
Pengamatan di bawah!
8. Lepaskan lensa “kaca mata" itu, dan selidiki dengan jalan
menggeserkan benda (obiek) mendekati atau menjauhi “lensa
mata’ sampai terbentuk bayangan tajam di “retina”.
9. Ukur jarak objek ini. Jarak ini disebut ‘jarak titik jauh' model mata
yang cacat 'tersebut. Mengapa mata seperti ini disebut ‘mata
melihat dekat. Cacat ini disebut juga ‘miopia".
b. Mata Hipermetropia
Sekarang kita akan mensimulasikan jenis cacai mata yang lain, yang
disebut ‘melihat jauh" atau hipermetropia. Pada cacat jenis ini jarak
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retina terlalu dekat (lebih dekat daripada jarak “normaf-nya).
10. Geserkan “retina" (layar tembus cahaya) mendekati “lensa mata"
(lensa + 50 mm) sampai di kedudukan (posisi) 28 cm. Di manakah
jatuhnya bayangan benda yang sangat jauh pada keadaan mata
seperti ini? Di depan ataukah di belakang “retina"?
11. Pikirkan dan selidiki jenis lensa yang diperlukan untuk menolong
cacat mata seperti ini, dan cantumkan hasilnya pada hasil
pengamatan di bawah.
12. Memiliki titik jauhkah mata hipermetropia?
13. Selidiki, dan cantumkan hasilnya pada hasil pengamatan di bawah!
Hasil pengamatan dan kesimpulan
1.

Mata yang jarak retinanya terlalu panjang dapat dibantu dengan
menggunakan lensa cembung/cekung (coret yang tidak sesuai).

2.

Mata yang jarak retinanya terialu pendek dapat dibantu dengan
menggunakan lensa cembung/cekung (coret yang tidak sesuai).

3.

Mata hipermetropia memilik/tidak memiliki titik jauh (coret yang
tidak sesuai).

4.

Cacat mata miopi dapat ditolong dengan menggunakan lensa
____________________________________________________________________________

5.

Cacat

mata

hipermetropi

dapat

ditolong/dibantu

dengan

menggunakan iensa
______________________________________________________________________
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LKPD 3 Panjang Titik Fokus Lup
Tujuan
Menentukan panjang titik fokus sebuah Lup
Alat dan bahan
1.

Lup

2.

Kertas karton putih

3.

Sumber cahaya (seperti lampu atau senter)

Langkah-langkah Percobaan
1.

Susunlah posisi alat/bahan seperti pada Gambar 11. di atas meja
dengan posisi sejajar.

Gambar 11. Rangkaian alat untuk menentukan titik fokus Lup

2.

Arahkan cahaya lampu senter ke arah ke atas.

3.

Aturlah posisi lup dengan gerak maju atau mundur sehingga
diperoleh berkas cahaya berupa satu titik pada kertas.

4.

Ukurlah jarak antara kertas dengan titik pusat lup?,

Hasil pengamatan dan kesimpulan
1.

Berdasarkan hasil pengukuranmu, berapakah panjang titik fokus
Lup yang Anda amati? ______________________________________________ cm

2.

Apakah yang dapat disimpulkan dari kegiatan yang Anda
lakukan___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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C. Bahan Bacaan
Mata
Bersyukurlah, bahwa kita dapat melihat setiap benda yang ada di sekitar kita.
Kita memiliki pancaindera yang dapat menginderai lingkungan. Pancaindera
artinya lima indera. Tentu Anda sudah tahu, yang termasuk pancaindera yaitu
indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, indera pencium, dan
indera perasa.
Kita dapat melihat bahwa cahaya merambat lurus dan pensil terlihat patah di
dalam air, karena ada organ tubuh kita yang dapat menginderai hal itu. Alat
indera itu adalah mata, yang digunakan sebagai indera penglihatan. Tidak
hanya manusia, hewan juga melihat menggunakan mata.

(a)

(b)

Gambar 12. Indera penglihatan pada manusia (a), pada serangga (b)

a. Mata Manusia
Mata sangatlah penting. Kita dapat melihat dunia yang indah ini dengan mata.
Kita menjadi tahu bahwa rumput yang ada di sekitar kita berwarna hijau atau
kuning, bunga mawar itu berwarna putih atau merah, dan lain sebagainya. Itu
semua terlihat karena kita mempunyai mata.
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Namun, apa yang sangat berperan dalam penglihatan ini? Mata kita dapat
melihat benda-benda tersebut karena ada cahaya. Cahaya yang datang dari
suatu sumber cahaya. Cahaya matahari mengenai rumput dan bunga,
kemudian dipantulkan kembali cahaya itu oleh tumbuhan tersebut ke mata
kita. Mata menyampaikan informasi tentang rumput dan bunga itu ke otak,
kemudian otak mengolahnya, sehingga akhirnya kita dapat melihat rumput
dan bunga tersebut.
Cermatilah, bagian-bagian mata berikut.

Gambar 13. Mata manusia dan bagian-bagiannya

Bagian depan bola mata adalah lapisan transparan yang dikenal dengan
kornea. Kornea adalah sebuah membran tipis yang memiliki indeks bias 1,38.
Kornea ini memiliki dua fungsi, yaitu melindungi mata dan membiaskan
cahaya yang masuk ke mata. Setelah cahaya masuk melalui kornea, sebagian
cahaya kemudian diteruskan melewati pupil. Pupil merupakan bagian hitam
yang berada di tengah-tengah bola mata.
Ukuran pupil membuka dapat diatur dengan iris. Iris adalah bagian yang
berwarna dari mata. Sebagian orang memiliki warna iris yang kebiru-biruan.
tetapi, kebanyakan di negara kita berwarna coklat atau coklat kehitaman. Iris
merupakan sebuah sekat yang mampu membesarkan dan mengecilkan ukuran
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mata membuka. Di dalam cahaya terang, iris mengatur ukurannya untuk
mengecilkan pupil membuka dan membatasi jumlah cahaya yang masuk ke
mata. Dan sebaliknya, di dalam cahaya yang suram atau gelap, iris mengatur
ukurannya untuk memaksimalkan ukuran pupil membuka agar lebih banyak
cahaya yang bisa masuk ke mata.
Cahaya yang melewati pupil, kemudian memasuki lensa mata. Lensa mata
yang bening terbuat dari lapisan material fiber yang memiliki indeks bias 1,4.
Lensan bersifat fleksibel sehingga fokusnya dapat diatur. Lensa mata mampu
mengubah bentuknya agar proses melihat dapat berjalan dengan baik. Pada
lensa mata melekat otot-otot siliari. Otot-otot ini berelaksasi dan
berkontraksi agar lensa dapat diubah-ubah bentuknya. Dengan mengatur
bentuk lensa secara perlahan-lahan, maka otot siliari ini memiliki tugas yang
penting dalam pembentukan bayangan pada mata.
Setiap bagian mata memainkan peran yang berbeda dalam kemampuan
manusia untuk melihat. Namun, terdapat empat bagian mata yang utama yakni
kornea, lensa, otot siliari, dan retina yang berperan dalam dalam membiaskan
cahaya sehingga menghasilkan bayangan tepat di retina.
Retina merupakan permukaan bagian-dalam mata. Retina terdiri atas batang
dan kerucut yang memiliki tugas mendeteksi intensitas dan frekuensi cahaya
yang masuk. Batang dan kerucut ini mengirimkan impuls syaraf kepada otak.
Impuls syaraf kemudian berjalan melalui sebuah jaringan sel-sel syaraf.
Jaringan sel syaraf ini diikat bersama membentuk syaraf optik di setiap ujung
belakang bola mata.
Bayangan yang ditangkap retina bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Otak
akan menerima informasi tentang benda yang kita lihat tersebut. Selanjutnya,
otak mengolahnya sehingga kita dapat melihat benda sesuai dengan
sebenarnya, tidak terbalik seperti yang ditangkap retina.
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Kemampuan mata untuk melebar atau mengkerut dibantu otot-otot mata.
Melebar dan mengerutnya mata kita akan mengakibatkan lensa mata menjadi
menebal atau menipis. Kemampuan lensa mata untuk menipis atau menebal
sesuai dengan jarak benda yang dilihat disebut daya akomodasi. Daya
akomodasi dapat mengatur fokus lensa mata. Jika mata melihat benda yang
makin dekat, maka daya akomodasinya makin besar. Sebaliknya jika melihat
benda yang makin jauh, maka daya akomodasinya makin kecil. Hal ini
dilakukan dengan mengatur fokus lensa mata.
Daya akomodasi menyebabkan mata memiliki titik dekat (punctum
proximum=PP) dan titik jauh (punctum remotum=PR). Titik dekat mata (PP)
adalah titik terdekat yang dapat dilihat jelas oleh mata dengan berakomodasi
maksimum. Titik jauh (PR) adalah titik terjauh yang dapat dilihat jelas oleh
mata dengan tanpa berakomodasi.

Gambar 14. Pembentukan bayangan pada mata

Mata dapat melihat sebuah benda tanpa berakomodasi, berakomodasi
maksimum, dan berakomodasi.
▪

Tanpa Akomodasi/Tidak Berakomodasi

Hal ini terjadi jika mata melihat benda yang berada di tak terhingga, bayangan
tepat di retina, dan mata dalam keadaan istirahat (s’ = -f).
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▪

Mata Berakomodasi Maksimum

Apabila mata melihat suatu benda sehingga lensa mata cembung, dikatakan
mata berakomodasi maksimum (s’ = -p).
▪

Mata Berakomodasi

Jika benda terletak di antara tak terhingga dan titik f, melihat benda tersebut
dengan berakomodasi, tetapi tidak maksimum (s’ = -x).
b. Mata Serangga
Selain pada manusia, mata juga dimiliki hewan. Misalnya saja serangga.
Apakah cara melihat serangga sama dengan manusia? Amati mata seekor
serangga berikut.

Gambar 15. Mata serangga

Penglihatan serangga bergantung pada dua organ khusus yaitu mata majemuk
dan mata tunggal. Mata majemuk serangga adalah organ utamanya. Pada
lapisan permukaan luar mata terdapat lensa kecil yang disebut faset. Faset ini
memiliki fungsi yang sama dengan pupil pada mata manusia, yaitu tempat
awalnya cahaya masuk ke dalam mata. Jumlah faset ini bermacam-macam. Ada
yang hanya memiliki 1 faset, bahkan ada yang sampai 30.000 faset dalam 1
mata serangga, seperti pada belalang sembah. Lalat buah memiliki 500 faset,
sedangkan lebah madu memiliki 10.000 faset. Jika jumlah faset hanya sedikit,
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maka bentuknya seringkali bundar. Namun, jika jumlahnya sangat banyak,
maka faset ini berbentuk heksagonal seperti bentuk sarang lebah madu.

Gambar 16. Mata belalang sembah

Di belakang faset terdapat organ berbentuk tube yang disebut ommatidium.
Masing-masing ommatidium ini berperan sebagai bagian kecil-bagian kecil
(segmen) pembentuk bayangan benda yang ditangkap oleh faset masuk ke
dalam mata. Seperti halnya layar komputer. Setelah semua bagian
ommatidium digabungkan membentuk ommatidia, maka barulah bayangan
akan terbentuk.

Gambar 17. Organ-organ mata pada serangga
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Selain memiliki mata majemuk, serangga memiliki mata tunggal yang disebut
ocelli. Mata tunggal ini biasanya terletak di bagian atas kepala. Sama seperti
namanya yang sederhana, maka fungsi mata tunggal ini pun sederhana, hanya
mendeteksi terang dan gelap saja.
Serangga predator (pemangsa) biasanya memiliki mata yang besar
dibandingkan serangga yang tinggal pada daun (mangsa). Mata besar ini
memudahkan serangga predator dalam mencari mangsa. Sementara itu
serangga mangsa biasanya dimangsa oleh serangga pemangsa.
Kacamata
Kemampuan akomodasi mata setiap orang berbeda-beda. Pada mata yang
normal, titik dekatnya (PP) yaitu 25 cm. Sedangkan titik jauhnya (PR) adalah
tak terhingga (~). Mata yang normal dapat melihat benda-benda yang jauh dan
benda-benda yang dekat. Titik dekat mata disebut juga dengan jarak baca
normal karena jarak yang lebih dekat dari jarak ini tidak nyaman untuk
membaca dan mata akan terasa lelah. Jarak baca normal atau titik dekat mata
normal yaitu 25 cm.
Ada orang yang tidak dapat melihat
benda yang jauh. Ada juga orang
yang tidak dapat melihat pada jarak
yang dekat. Orang yang demikian
memiliki cacat atau kelainan mata.
Rabun dekat dan rabun jauh adalah
contohnya. Orang yang memiliki
kelainan ini tidak mampu untuk
melihat seperti halnya orang yang
memiliki mata normal. Apa yang

Gambar 18. Banyak orang yang tidak

harus dilakukan untuk menolong

dapat melihat pada jarak normal

350

Unit Pembelajaran
Alat Optik

orang yang menderita rabun jauh atau rabun dekat?
a. Rabun Dekat (Hipermetropi) dan Cara Memperbaikinya
Rabun dekat terjadi jika mata tidak dapat melihat benda-benda yang
jaraknya dekat. Benda yang terlihat oleh orang yang menderitanya akan
tampak buram. Titik dekat mata pada rabun dekat terletak pada jarak
lebih dari 25 cm (>25 cm). Sedangkan titik jauhnya adalah tak terhingga
(~). Orang yang menderita rabun dekat atau hipermetropi tidak mampu
melihat dengan jelas obyek yang terletak di titik dekatnya tapi tetap
mampu melihat dengan jelas objek yang jauh (tak hingga).

Gambar 19. Penglihatan seseorang yang mengalami rabun dekat

Cacat mata ini terjadi karena fokus lensa mata yang terlalu panjang.
Akibatnya bayangan jatuh di belakang retina. Apa yang harus dilakukan
agar fokus lensa mata menjadi normal? Untuk membantu penderita rabun
dekat, lensa mata perlu diberi bantuan sedemikian rupa agar bayangan
yang dibentuk oleh lensa mata jatuh tepat pada retina. Mereka
membutuhkan kacamata dengan lensa cembung (kacamata plus atau
positif). Peranan lensa kacamata cembung adalah agar bayangan yang
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tadinya jatuh di belakang retina dapat maju sehingga jatuh tepat pada
retina.

Gambar 20. Peran kacamata cembung pada penderita rabun dekat

Jarak fokus lensa dan kuat lensa yang digunakan untuk memperbaiki mata
yang mengalami hipermetropi dapat ditentukan berdasarkan persamaan
lensa tipis dan rumus kuat lensa.

Di sini jarak s adalah jarak titik dekat mata normal (25 cm), s’ adalah titik
dekat mata (PP), dan K adalah kekuatan lensa. Prinsip dasarnya adalah
lensa positif digunakan untuk memindahkan (memundurkan) obyek pada
jarak baca normal menjadi bayangan di titik dekat mata tersebut sehingga
mata dapat melihat obyek dengan jelas.
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b. Rabun Jauh (Miopi) dan Cara Memperbaikinya
Bagaimana dengan rabun jauh? Mari kita lihat gambar berikut.

Gambar 21. Penglihatan pada penderita rabun jauh

Rabun jauh merupakan kebalikan dari rabuh dekat. Mata yang mengalami
rabun jauh tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya jauh. Titik
dekat mata pada rabun jauh terletak pada jarak 25 cm. Sedangkan titik
jauhnya adalah kurang dari tak terhingga (jarak tertentu). Orang yang
menderita rabun jauh atau miopi tidak mampu melihat dengan jelas objek
yang jauh tapi tetap mampu melihat dengan jelas objek di titik dekatnya
(pada jarak 25 cm).
Cacat ini disebabkan lensa mata tidak dapat memipih untuk memperkecil
jarak fokusnya. Bayangan yang terbentuk menjadi jatuh di depan retina.
Sehingga, penderita rabun jauh mengalami pandangan yang buram untuk
melihat benda-benda yang jauh letaknya.
Untuk membantu penderita rabun jauh digunakan lensa cekung. Lensa
cekung ini akan membantu lensa mata sehingga bayangan yang tadinya
jatuh di depan retina menjadi jatuh tepat di retina. Kacamata dengan lensa
cekung (kacamata minus atau negatif) akan menolong penderita rabun
jauh.
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Gambar 22. Fungsi lensa cekung pada penderita rabun jauh

Kacamata bervariasi jenisnya. Baik dari modelnya, bahan, maupun
ketebalannya. Bahan dan ketebalan ini menentukan karakteristik
kacamata. Ada kacamata hitam, normal, kacamata baca, dan kacamata 3D.
Kacamata baca seperti kacamata minus, kacamata plus, dan silindris.
Kacamata minus (cekung), plus (cembung), ataupun silindris adalah
kacamata yang membantu orang-orang yang memiliki keterbatasan pada
pandangan matanya.
Jarak fokus lensa dan kuat lensa yang digunakan untuk memperbaiki mata
yang mengalami rabun jauh dapat ditentukan berdasarkan persamaan
lensa tipis dan rumus kuat lensa.

Di sini jarak s adalah jarak tak hingga (titik jauh mata normal),
dan s’ adalah titik jauh mata (PR), dan K adalah kekuatan lensa. Prinsip
dasarnya
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(memajukan) objek pada jarak tak hingga agar menjadi bayangan di titik
jauh mata tersebut sehingga mata dapat melihat obyek dengan jelas.
Seperti Anda tahu bahwa kacamata menggunakan lensa. Kacamata dikatakan
alat optik, karena menggunakan prinsip pembiasan yang terjadi pada
lensanya. Lensa kacamata bervariasi ketebalannya. Beberapa di antaranya
yaitu lensa tunggal dan lensa bifokal.
Lensa tunggal memiliki satu titik fokus. Misalnya penderita miopi (rabun jauh)
hanya dipasangkan lensa minus jadi penggunaannya hanya untuk membantu
penglihatan jarak jauh. Lensa bifokal ditujukan untuk penderita presbiopia
(mata tua). Di dalam satu kacamata ini terdapat dua lensa yang plus dan minus.
Kaca mata dengan lensa bifokal ini dipakai untuk melihat jarak jauh dan
membaca buku dengan jarak dekat. Lensa bifokal biasanya memiliki garis
lurus yang terlihat dengan jelas memisahkan daerah atas yang berfungsi untuk
penglihatan jarak jauh dan daerah bawah untuk membaca. Tentu saja jenis
kacamata sangat cocok untuk orang tua yang penglihatannya semakin
berkurang.

Gambar 23. Perbedaan lensa tunggal dan bifokal

Bagaimana mengukur kekuatan lensa kacamata? Kekuatan lensa ditentukan
oleh bahan, dan juga kelengkungan lensa. Daya ukur sejauh mana cahaya
dibengkokkan saat melewati lensa, dinyatakan dalam satuan dioptri (D).
Semakin tinggi dioptri, semakin kuat lensa. Sebuah tanda yang diletakkan
sebelum kekuatan dioptri menunjukkan jenis lensa. Sebuah tanda minus
menunjukkan lensa cekung, sementara tanda tambah (plus) menunjukkan
lensa cembung.
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LUP
Lup atau kaca pembesar, memiliki
fungsi untuk memperbesar bayangan
benda. Lup adalah lensa cembung yang
digunakan untuk mengamati bendabenda kecil agar nampak lebih besar.
Bayangan yang dibentuk oleh lup selalu
memiliki sifat berikut: maya, tegak,
dan diperbesar. Untuk itu benda harus

Gambar 24. Lup

diletakkan di daerah yang dibatasi oleh
fokus dan pusat lensa atau cermin
(antara F dan O), dimana s < f.

Ada dua cara bagaimana menggunakan lup yaitu dengan cara mata
berakomodasi maksimum dan tidak berakomodasi.
a.

Mata Berakomodasi Maksimum

Mata berakomodasi maksimum yaitu cara memandang obyek pada titik
dekatnya (otot siliar bekerja maksimum untuk menekan lensa agar berbentuk
secembung-cembungnya). Pada penggunaan lup dengan mata berakomodasi
maksimum, maka yang perlu diperhatikan adalah:
▪ bayangan

yang dibentuk

lup

harus

berada

di

titik

dekat

mata/Punctum Proksimum (PP)
▪ benda yang diamati harus diletakkan di antara titik fokus dan lensa
▪ kelemahan : mata cepat lelah
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▪ keuntungan : perbesaran bertambah (maksimum)
▪ Sifat bayangan : maya, tegak, dan diperbesar
▪ Perhitungannya:
S’= -PP = -Sn
1/f = 1/S + 1/-Sn
▪ Perbesaran sudut atau perbesaran angular:
M = (PP/f) + 1

b.

Mata Tak Berakomodasi

Mata tak berakomodasi yaitu cara memandang obyek pada titik jauhnya (yaitu
otot siliar tidak bekerja/rileks dan lensa mata berbentuk sepipih-pipihnya).
Pada penggunaan lup dengan mata tak berakomodasi, maka yang perlu
diperhatikan adalah:
▪

lup harus membentuk bayangan di jauh tak hingga

▪

benda yang dilihat harus diletakkan di titik fokus (s = f)

▪

keuntungan: mata tak cepat lelah

▪

kerugian : perbesaran berkurang (minimum)

Pada mata tak berakomodasi, berlaku:
S’ = -PR
S=f
Perbesarannya diperoleh:
M = PP/f
M : perbesaran
PP : titik dekat mata (meter)
f

: jarak fokus lup (meter)

357

Mikroskop
Penggunaan lup sebagai alat optik yang dapat digunakan untuk mengamati
benda-benda kecil memiliki keterbatasan, yaitu perbesaran yang dihasilakan
lup relatif kecil. Untuk itu diperlukan alat optik yang memiliki kemampuan
untuk memperbesar bayangan hingga berlipat-lipat. Telah ditemukan alat
tersebut, yang diberi nama mikroskop. Mikroskop yang paling sederhana
menggunakan kombinasi dua buah lensa positif, dengan panjang titik fokus
obyektif lebih kecil daripada jarak titik fokus lensa okuler.
Pada mikroskop, obyek ditempatkan di ruang dua lensa obyektif sehingga
terbentuk bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Lensa okuler mempunyai
peran seperti lup, sehingga pengamat dapat melakukan dua jenis pengamatan
yaitu dengan mata tak berakomodasi atau dengan mata berakomodasi
maksimum. Pilihan jenis pengamatan ini dapat dilakukan dengan cara
menggeser jarak benda terhadap lensa obyektif yang dilakukan dengan
tombol soft adjustment (tombol halus yang digunakan untuk menemukan
fokus).
Pembentukan Bayangan pada Mikroskop
Perhatikan gambar pembentukan bayangan pada mikroskop berikut.

Gambar 25. Pembentukan bayangan pada mikroskop
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Perbesaran pada mikroskop merupakan hasil kali pembesaran lensa objektif
dan pembesaran lensa okuler, sehingga dirumuskan:

Karena lensa okuler mikroskop berfungsi seperti lup, pembesaran mikroskop
dirumuskan sebagai berikut.
a. Pengamatan menggunakan mikroskop dengan mata berakomodasi
maksimum
Pengamatan ini menempatkan bayangan akhir (bayangan lensa okuler)
maya pada titik dekat pengamat (PP). Perbesaran mikroskop pada
pengamatan ini adalah:

Agar mata berakomodasi maksimum, jarak lensa objektif dan lensa okuler
dirumuskan:

Keterangan:
SOb

: Jarak benda lensa obyektif (meter)

S’Ob

: Jarak bayangan lensa obyektif (meter)

Sn

: titik dekat pengamat (meter)

fOk

: panjang fokus lensa okuler (meter)

b. Pengamatan menggunakan mikroskop dengan mata tidak berakomodasi.
Pengamatan ini menempatkan bayangan akhir (bayangan lensa okuler)
maya pada titik jauh pengamat (PR). Perbesaran mikroskop pada
pengamatan ini adalah:
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Agar mata berakomodasi maksimum, jarak lensa objektif dan lensa okuler
dirumuskan:
Keterangan:

SOb

= jarak benda lensa obyektif (meter)

S’Ob

= jarak bayangan lensa obyektif (meter)

Sn

= titik dekat pengamat (meter)

fOk

= panjang fokus lensa okuler (meter)

Teropong
Teropong atau teleskop adalah sebuah alat yang digunakan untuk melihat
benda-benda yang jauh sehingga tampak lebih jelas dan lebih dekat. Secara
umum teropong terdiri atas dua buah lensa positif. Satu lensa mengarah ke
obyek dan disebut lensa obyektif dan satu lensa mengarah ke mata dan disebut
lensa okuler.
Prinsip utama pembentukan bayangan pada teropong adalah lensa obyektif
membentuk bayangan nyata dari sebuah obyek jauh dan lensa okuler
berfungsi sebagai lup. Dengan demikian cara mengamati obyek apakah mau
dengan cara berakomodasi maupun tidak berakomodasi tergantung dari
posisi lensa okulernya. Oleh karena itu jarak antara obyektif dan okuler dapat
diubah-ubah. Panjang teropong adalah jarak antara lensa obyektif dan lensa
okulernya.
Berdasarkan fungsinya teropong dibagi menjadi 3 yaitu, teropong bintang,
teropong bumi, dan teropong panggung.
a. Teropong Bintang
Teropong bintang digunakan untuk mengamati obyek-obyek yang ada di
langit (bintang). Teropong bintang terdiri dari sebuah lensa cembung yang
berfungsi sebagai lensa obyektif dengan diameter dan jarak fokus besar,
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sedangkan okulernya adalah sebuah lensa cembung dengan jarak fokus
pendek.

Gambar 26. Teropong bintang

▪

Pembesaran Teropong Bintang untuk mata tidak berakomodasi

Agar mata berakomodasi maksimum, jarak lensa objektif dan lensa
okuler dirumuskan:

Dengan ketentuan:
d

= Jarak lensa objektif dan lensa okuler

M = Pembesaran teropong bintang
fob = Jarak fokus lensa objektif
fok = Jarak fokus lensa okuler
▪

Pembesaran Teropong Bintang untuk mata berakomodasi
maksimum

361

Agar mata berakomodasi maksimum, jarak lensa obyektif dan lensa
okuler dirumuskan:

Dengan ketentuan:
d

= Jarak lensa obyektif dan lensa okuler

M = Pembesaran teropong bintang
fob = Jarak fokus lensa obyektif
sok = Jarak benda lensa okuler
b. Teropong Bumi
Teropong bumi digunakan untuk mengamati obyek-obyek yang jauh di
permukaan bumi. Teropong ini akan menghasilkan bayangan yang tampak
lebih jelas, lebih dekat dan tidak terbalik. Teropong bumi terdiri dari tiga
lensa positif dan salah satunya berfungsi sebagai pembalik bayangan.
Pembentukan bayangan pada alat ini dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 27. Pembentukan bayangan benda pada teropong Bumi

Perbesaran pada teropong Bumi dinyatakan sebagai:
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Dengan ketentuan:
M = Pembesaran teropong bumi
fob = Jarak fokus lensa objektif
fok = Jarak fokus lensa okuler
Jarak lensa objektif dan lensa okuler:

Dengan ketentuan:
d = Jarak lensa objektif dan lensa okuler
fob = Jarak fokus lensa objektif
fok = Jarak fokus lensa okuler
fp = Jarak fokus lensa pembalik
c. Teropong Panggung
Teropong panggung adalah teropong yang mengkombinasikan antara lensa
positif dan lensa negatif. Lensa negatif digunakan sebagai pembalik dan
sekaligus sebagai okuler. Sifat bayangan yang terbentuk yaitu bersifat
maya, tegak, dan diperkecil.
Prinsip kerja teropong panggung adalah sinar sejajar yang masuk ke lensa
obyektif membentuk bayangan nyata tepat di titik fokus obyektif. Bayangan
ini akan berfungsi sebagai benda maya bagi lensa okuler. Dan oleh lensa
okuler akan dibentuk bayangan yang dapat dilihat oleh mata.
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Pada pengamatan tanpa berakomodasi maka panjang teropong adalah:

d = f (Ob) – f (Ok)
Dengan ketentuan:
d

= panjang teropong (meter)

f (Ob) = panjang fokus lensa obyektif (meter)
f (Ok) = panjang fokus lensa okuler (meter)
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Pembahasan Soal-soal
Soal No. 1
Seseorang dapat membaca dengan jelas pada jarak paling dekat 50 cm. Agar
ia dapat membaca dengan jelas pada jarak 30 cm, kekuatan lensa kacamata
yang diperlukan adalah ….
A. 1/3 dioptri
B. 2/3 dioptri
C. 3/4 dioptri
D. 4/3 dioptri

Pembahasan
Diketahui

:

Berdasarkan narasi dapat diketahui bahwa:
Jarak benda (s)

=

30 cm

Jarak bayangan (s’)

=

-

50

cm

(tanda

negatif

menunjukkan

bayangan bersifat maya dan bayangan yang
dibentuk oleh lensa kacamata harus di titik
terdekat mata)
Ditanyakan : Kekuatan lensa (P)
Jawab

:

Persamaan umum lensa
1/s + 1/s’ = 1/f
Keterangan rumus dan aturan tanda :
s

= jarak benda (positif karena benda dilalui berkas cahaya datang)

s’

= jarak bayangan (positif karena bayangan dilalui berkas cahaya
atau bayangan bersifat nyata)
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f

= panjang fokus (fokus lensa cembung positif karena dilalui berkas
cahaya)

Jadi jarak fokus lensa (f) dari kacamata yang harus digunakan :
1/f = 1/s + 1/s’
1/f = 1/30 – 1/50
1/f = 5/150 – 3/150
1/f = 2/150
f = 150/2 cm = 75 cm = 0.75 m = ¾ m
P = 1/f = 1/0,75 = 1/(3/4) = 4/3 dioptri
Jadi kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai adalah 4/3 dioptri.
Jawaban yang benar adalah D.

Soal No. 2
Perhatikan tabel berikut!

Dari tabel tersebut pernyataan yang tepat adalah pada nomor ….
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)

366

Unit Pembelajaran
Alat Optik

Pembahasan
Diketahui

:

Tabel aktivitas pengamatan dengan mata
Jenis lensa kacamata yang digunakan
Alasan memilih Jenis lensa kacamata tersebut
Ditanyakan : Pernyataan yang tepat
Jawab

:

Penggunaan lensa erat kaitannya dengan aktivitas pengamatan yang
dilakukan dan sifat bayangan yang terjadi.
1.

Miopi atau rabun jauh adalah salah satu gangguan penglihatan pada
mata yang penglihatannya tampak buram jika melihat benda-benda
jauh. Hal ini disebabkan bola mata terlalu tebal.
Kecilnya daya akomodasi menyebabkan berkas cahaya yang
seharusnya tiba di retina berpotongan di depan retina. Dengan kata
lain, bayangan berada jauh di depan retina.
Cacat mata miopi, kamu harus menggunakan lensa yang dapat
menyebarkan sinar agar bayangan tepat di retina. Lensa tersebut
adalah lensa cekung atau lensa negatif yang bersifat divergen.

Bayangan benda yang terbentuk oleh lensa cekung akan memiliki sifat:
maya, tegak, dan diperkecil, oleh karena itu pilihan jawaban A, benar.
2.

Hypermetropi, merupakan gangguan penglihatan pada mata manusia
yang menyebabkan tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda
dekat (lebih besar dari 25 cm).
Pada umumnya, rabun dekat disebabkan bola mata yang terlalu datar.
Berkas sinar bias yang seharusnya berpotongan di retina akan
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berpotongan di belakang retina. Akibatnya, penglihatan menjadi
buram. Cacat mata rabun dekat harus ditolong oleh lensa yang dapat
mengumpulkan sinar sehingga sinar yang masuk dapat difokuskan di
retina, yaitu lensa cembung atau lensa positif.

Bayangan benda yang terbentuk oleh lensa cembung akan memiliki
sifat: maya, tegak dan diperbesar, oleh karena itu pilihan jawaban B,
benar.
Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan (1) dan (2), sehingga
jawaban yang benar adalah A.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator
pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan.
Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat
melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal.
Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi
yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk
mengukur indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KARTU SOAL

Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: K-13

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam
Nama Penyusun
: Suharto
KOMPETENSI DASAR
3.12 Menganalisis sifatsifat cahaya,
pembentukan bayangan
pada bidang datar dan
Buku
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Sumber:
lengkung serta

Pemahaman
BG dan BS
penerapannya untuk
menjelaskan proses
penglihatan manusia,
mata serangga, dan
prinsip kerja alat optik
RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal

LINGKUP MATERI

1

Gelombang, Listrik dan
Magnet

Disajikan narasi, peserta
didik dapat menetukan
jarak terdekat mata
hipermetropi

melihat

dengan

normal

harus

menggunakan

kacamata yang kuat lensanya +2 dioptri. Maka jarak
terdekat yang dapat dilihat orang tersebut tanpa

MATERI
Alat Optik

INDIKATOR SOAL

Seseorang bermata hipermetropi supaya dapat

kacamata adalah …

Kunci
Jawaban

A.

2,5 cm

B.

15 cm

C.

50 cm

D.

100 cm

C
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Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: K-13

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam
Nama Penyusun
: Suharto
KOMPETENSI DASAR
3.12 Menganalisis sifatsifat cahaya,
pembentukan bayangan
pada bidang datar dan
Buku
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Sumber:
lengkung serta

Pemahaman
BG dan BS
penerapannya untuk
menjelaskan proses
penglihatan manusia,
mata serangga, dan
prinsip kerja alat optik
RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal

LINGKUP MATERI

2

Seorang penderita presbiopi memiliki titik dekat
50 cm, hendak membaca pada jarak baca normal,

Gelombang, Listrik dan
Magnet

maka ia memerlukan kacamata berkekuatan …

MATERI
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A. -2 dioptri
B. -1/2 dioptri
C. + 1/2 dioptri
D. +2 dioptri

INDIKATOR SOAL
Disajikan narasi
mengenai penderita
presbiopi, peserta didik
dapat menentukan
kekuatan kacamata yang
harus dipakai penderita
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Kunci
Jawaban

D
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KARTU SOAL

Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: K-13

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam
Nama Penyusun
: Suharto
KOMPETENSI DASAR
3.12 Menganalisis sifatsifat cahaya,
pembentukan bayangan
pada bidang datar dan
Buku
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Sumber:
lengkung serta

Pemahaman
BG dan BS
penerapannya untuk
menjelaskan proses
penglihatan manusia,
mata serangga, dan
prinsip kerja alat optik
Nomor
Soal

LINGKUP MATERI

3

RUMUSAN BUTIR SOAL

Agong tidak dapat melihat dengan jelas bendabenda yang berjarak di bawah 40 cm. Ia ditawari

Gelombang, Listrik dan
Magnet

temannya kacamata minus 1 dioptri. Jika kalian

MATERI
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menjadi Agong, apakah kalian akan menerima
tawaran tersebut? Berapakah kekuatan kacamata
yang harus dipakai Agong agar dapat melihat
benda secara normal?

INDIKATOR SOAL
Disajikan narasi
mengenai penderita
rabun dekat, peserta didik
dapat menetukan
kekuatan lensa yang
harus dipakai

Kunci
Jawaban

D

A. Terima, -2 dioptri
B. Terima, -1/2 dioptri
C. Tolak, + 1/2 dioptri
D. Tolak, + 1,5 dioptri
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Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: K-13

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam
Nama Penyusun
: Suharto
KOMPETENSI DASAR
3.12 Menganalisis sifatsifat cahaya,
pembentukan bayangan
pada bidang datar dan
Buku
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Sumber:
lengkung serta

Pemahaman
BG dan BS
penerapannya untuk
menjelaskan proses
penglihatan manusia,
mata serangga, dan
prinsip kerja alat optik
Nomor
Soal

LINGKUP MATERI

4

ditunjukkan oleh gambar….

MATERI
Alat Optik

Disajikan narasi, peserta
didik dapat menilai
gambar yang tepat
menunjukkan jalannya
sinar pada lensa mata
penderita miopi
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Jalannya sinar yang menunjukkan pembentukan
bayangan oleh lensa mata penderita miopi

Gelombang, Listrik dan
Magnet

INDIKATOR SOAL

RUMUSAN BUTIR SOAL

Kunci
Jawaban

A
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KARTU SOAL

Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: K-13

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam
Nama Penyusun
: Suharto
KOMPETENSI DASAR
3.12 Menganalisis sifatsifat cahaya,
pembentukan bayangan
pada bidang datar dan
Buku
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Sumber:
lengkung serta

Pemahaman
BG dan BS
penerapannya untuk
menjelaskan proses
penglihatan manusia,
mata serangga, dan
prinsip kerja alat optik
Nomor
Soal

LINGKUP MATERI

5

RUMUSAN BUTIR SOAL

Perhatikan gambar berikut!

Gelombang, Listrik dan
Magnet
MATERI
Alat Optik

INDIKATOR SOAL
Disajikan gambar
jalannya sinar sejajar
yang mengenai lensa
mata penderita gangguan
penglihatan, peserta didik
dapat menentukan jenis
gangguan penglihatan dan
kacamata yang tepat

Kunci
Jawaban

B

Jenis cacat mata dan kacamata apakah yang dapat
menolong penderita kacamata tersebut ?
A. Rabun jauh dan lensa cembung
B. Rabun jauh dan lensa cekung
C. Rabun dekat dan lensa cekung
D. Rabun dekat dan lensa cembung
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Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: K-13

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam
Nama Penyusun
: Suharto
KOMPETENSI DASAR
3.12 Menganalisis sifatsifat cahaya,
pembentukan bayangan
pada bidang datar dan
Buku
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Sumber:
lengkung serta

Pemahaman
BG dan BS
penerapannya untuk
menjelaskan proses
penglihatan manusia,
mata serangga, dan
prinsip kerja alat optik
Nomor
Soal

LINGKUP MATERI

6

MATERI
Alat Optik

Disajikan gambar,
peserta didik dapat
menetukan proses
pembentukan bayangan
pada cacat mata miopi
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Pembentukan bayangan yang benar pada cacat
mata miopi terdapat pada gambar?

Gelombang, Listrik dan
Magnet

INDIKATOR SOAL

RUMUSAN BUTIR SOAL

Kunci
Jawaban

A
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KARTU SOAL

Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: K-13

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam
Nama Penyusun
: Suharto
KOMPETENSI DASAR
3.12 Menganalisis sifatsifat cahaya,
pembentukan bayangan
pada bidang datar dan
Buku
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Sumber:
lengkung serta

Pemahaman
BG dan BS
penerapannya untuk
menjelaskan proses
penglihatan manusia,
mata serangga, dan
prinsip kerja alat optik
RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal

LINGKUP MATERI

7

Perhatikan gambar berikut!

Gelombang, Listrik dan
Magnet
MATERI
Alat Optik

Berdasarkan gambar, cacat mata dan lensa kaca
INDIKATOR SOAL
Disajikan gambar proses
pembentukan bayangan
oleh lensa mata, peserta
didik dapat menentukan
jenis gangguan
penglihatan dan kacamata
yang tepat

Kunci
Jawaban

C

mata yang harus digunakan adalah....
Cacat mata

Kaca mata

A.

hipermetropi

lensa cembung

B.

presbiopi

lensa cekung

C.

miopi

lensa cekung

A

astigmatisma

lensa cembung
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Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: K-13

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam
Nama Penyusun
: Suharto
KOMPETENSI DASAR
3.12 Menganalisis sifatsifat cahaya,
pembentukan bayangan
pada bidang datar dan
Buku
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Sumber:
lengkung serta

Pemahaman
BG dan BS
penerapannya untuk
menjelaskan proses
penglihatan manusia,
mata serangga, dan
prinsip kerja alat optik
RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal

LINGKUP MATERI

8

Perhatikan gambar pembentukan bayangan pada
mata berikut!

Gelombang, Listrik dan
Magnet

Cacat mata dan lensa

MATERI
Alat Optik

kacamata yang
digunakan agar
bayangan tepat di
retina adalah….

INDIKATOR SOAL
Disajikan gambar proses
pembentukan bayangan
oleh lensa mata, peserta
didik dapat menentukan
jenis gangguan
penglihatan dan kacamata
yang tepat
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Kunci
Jawaban

C

Unit Pembelajaran
Alat Optik

KESIMPULAN
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan 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 dan 4.12 Menyajikan hasil
percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa di kelas
VIII. Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang
dikembangkan perlu mancapai level analisis (C4). Artinya, KD ini sudah
menuntut Saudara melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS)
kepada peserta didik. Adapun KD keterampilan menuntut Saudara untuk
dapat memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan percobaan tentang
proses pembentukan bayangan pada cermin sebagai hasil pemantulan cahaya.
Hal ini berarti Saudara perlu mempersiapkan alat dan bahan kegiatan
percobaan serta memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkreasi
dalam menyampaikan hasil percobaannya.
Dikuasainya keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas
pembelajaran di Unit alat optik dengan menggunakan model inquiry learning
dan pembelajaran saintifik, dengan metode praktik dan diskusi dalam dua kali
pertemuan. Seperti telah diketahui, model pembelajaran inquiry merupakan
model yang dapat membekalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada
peserta didik. Ketika implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan
menggunakan LKPD yang dirancang untuk memudahkan penguasaan konsep
sesuai tingkat kognitif dan penguasaan keterampilan peserta didik serta lebih
mengedepankan bagaimana konsep dibangun oleh peserta didik melalui
aktivitas pembelajaran yang dilakukan.
Unit yang dikembangkan pada materi ini merupakan konten yang kaya akan
pengethauan kontekstual bagi peserta didik. Artinya, guru dapat mendorong
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serta memfasilitasi peserta didik untuk menemukan fenomena di kehidupan
sehari-hari yang berkaitan Unit ini. Saudara dapat menyajikan fenomena
kontekstual melalui penyajian video atau mendorong peserta didik menggali
informasi kepada narasumber yang relevan.
Berkaitan dengan penilaian, Unit ini muncul dalam instrumen tes UN selama
tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan diajukan sudah mengarah kepada jenis
soal yang mengukur keterampilan berpikir tingka tinggi. Oleh karena itu,
Saudara perlu meyakinkan bahwa peserta didik memahami sub topik ini
dengan baik. Lebih dari itu, Saudara perlu mengembangkan soal-soal
pengetahuan unit ini pada tingkat level berpikir yang lebih tinggi lagi. Artinya,
saudara memfasilitasi peserta didik agar dapat memecahkan soal-soal yang
mengedapankan kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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UMPAN BALIK
Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap Unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen
ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya.
Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur.
Lembar Persepsi Pemahaman Unit
No

Aspek

1

Memahami indikator yang telah
dikembangkan berdasarkan Kompetensi
Dasar

2

Mampu menghubungkan konten dengan
fenomena kehidupan sehari-hari

3

Merasa bahwa tahapan aktivitas
pembelajaran dapat mengembangkan
HOTS peserta didik

4

Memahami tahapan aktivitas yang
disajikan dengan baik

5

Mampu dengan baik mengaplikasikan
aktivitas pembelajaran di dalam kelas

6

Memahami dengan baik Lembar Kerja
peserta didik yang dikembangkan

7

Mampu melaksanakan dengan baik
Lembar Kerja peserta didik yang
dikembangkan

8

Memahami Konten secara menyuluh
dengan baik

9

Memami prosedur penyusunan soal HOTS
dengan baik

1

Kriteria
2
3

4
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10 Mampu membahas soal HOTS yang
disajikan dengan tepat
Jumlah
Jumlah Total

Keterangan
1
2
3
4

=
=
=
=

tidak menguasai
cukup menguasai
menguasai
Sangat Menguasai

Pedoman Penskoran

𝑆𝑘𝑜𝑟 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑥 100
40

Keterangan Umpan Balik
Skor

Umpan Balik

< 70

Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilian dan
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca
ulang Unit ini dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator
di MGMP sampai anda memahaminya.

70-79

Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten,
cara membelajarkan, mengembangkan penilian dan
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu
mendiskusikan bagian yang belum dipahami dengan fasilitator
atau teman lain di MGMP.

80-89

Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS
dengan baik.

> 90

Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS
dengan sangat baik. Saudara dapat menjadi fasilitator bagi
teman-teman lain di MGMP untuk membelajarkan Unit ini.
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PENUTUP

Besar harapan kami, Unit-unit pembelajaran yang telah dikembangkan ini
dapat menjadi acuan Saudara dalam mengembangkan desain pembelajaran
dan penilaian yang berorientasi Higher Order Thinking Skills/HOTS yang
terintegrasi dengan 5 (lima) unsur utama Penguatan Pendidikan Karakter
(PPK) dan literasi dalam rangka mencapai kecakapan Abad ke-21. Selanjutnya,
saudara dapat menerapkan desain yang telah disusun dalam pembelajaran
kepada peserta didik di kelas masing-masing.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Saudara perlu memahami unit-unit
ini dengan baik. Oleh karena itu, unit-unit perlu dipelajari dan dikaji lebih
lanjut oleh Saudara bersama

guru-guru IPA lainnya dalam Program

Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) di MGMP di wilayah masingmasing. Saudara bersama guru-guru lainnya perlu mengkaji dengan baik
semua komponen unit pembelajaran yang disajikan sehingga dapat
memudahkan Saudara mengimplementasikannya di kelas. Selain itu, saudara
dapat mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi.
Unit-unit pembelajaran dikembangkan agar memudahkan Saudara dalam
menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hal ini karena aktivitas
pembelajaran yang disajikan merupakan acuan umum langkah pembelajaran
untuk mencapai masing-masing KD. Saudara perlu memerinci aktivitas
pembelajaran menjadi skenario di dalam RPP agar lebih mudah
diimplementasikan. Selain itu, Saudara masih perlu mengembangkan soal-soal
tes dan instumen penilaian lainnya yang berorientasi HOTS dengan mengacu
pada contoh yang disajikan.
Dalam melaksanakan kegiatan praktikum sesuai LKPD, Saudara dapat
memenuhi kebutuhan alat dan bahan yang digunakan dengan bahan-bahan
yang terdapat dilingkungan masing-masing (kontekstual). Begitu pula dalam
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mengalokasikan waktu pembelajaran, saudara dapat menyesuaikannya.
Selain itu, Saudara dapat mengadaptasi langkah pembelajaran yang disajikan
di unit pembelajaran untuk mengembangkan RPP topik-topik lainnya.
Selama

mengimplementasikan

merefleksikan

dan

unit-unit

mengevaluasi

ini,

keefektifan,

Saudara

perlu

terus

keberhasilan

serta

permasalahannya. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dapat
langsung didiskusikan dengan guru lainnya, instruktur, kepala sekolah, serta
pengawas agar dapat dengan segera menemukan solusinya. Setiap
keberhasilan, permasalahan , dan solusi yang ditemukan selama pembelajaran
perlu Saudara tuliskan dalam bentuk karya tulis best practice atau lainnya.
Pada akhirnya, Saudara dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik,
peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal, sekaligus Saudara
menghasilkan karya tulis yang berguna bagi pengembangan keprofesian.
Dalam rangka perbaikan dan pengembangan unit-unit lainnya, Kami
mengaharapkan saran, masukan, dan usulan penyempurnaan yang dapat
disampaikan kepada tim penulis melalui surat elektronik (e-mail).
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LAMPIRAN

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
PELAJARAN PADA KURIKULUM 2013 PADA PENDIDIKAN
DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

6. KOMPETENSI INTI DAN KOMPTENSI DASAR ILMU PENGETAHUAN
ALAM SMP/MTs
KELAS: VII
Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap
spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi
tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler,
dan/atau ekstrakurikuler.
Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu “Menghargai dan menghayati
ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial
yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi,
gotong royong), santun, dan percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran
tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya
sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan
dan kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang
proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan
guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.
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Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai
berikut ini.
KOMPETENSI INTI 3
(PENGETAHUAN)
3

Memahami pengetahuan
(faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya
terkait fenomena dan
kejadian tampak mata

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
4

KOMPETENSI DASAR

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

3.1

Menerapkan konsep
pengukuran berbagai
besaran dengan
menggunakan satuan
standar (baku)

4.1

Menyajikan data hasil
pengukuran dengan alat ukur
yang sesuai pada diri sendiri,
makhluk hidup lain, dan bendabenda di sekitar dengan
menggunakan satuan tak baku
dan satuan baku

3.2

Mengklasifikasikan
makhluk hidup dan benda
berdasarkan karakteristik
yang diamati

4.2

Menyajikan hasil
pengklasifikasian makhluk
hidup dan benda di lingkungan
sekitar berdasarkan
karakteristik yang diamati

3.3

Menjelaskan konsep
campuran dan zat tunggal
(unsur dan senyawa), sifat
fisika dan kimia,
perubahan fisika dan kimia
dalam kehidupan seharihari

4.3

Menyajikan hasil penyelidikan
atau karya tentang sifat larutan,
perubahan fisika dan
perubahan kimia, atau
pemisahan campuran
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KOMPETENSI INTI 3
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

3.4

Menganalisis konsep suhu,
pemuaian, kalor,
perpindahan kalor, dan
penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari
termasuk mekanisme
menjaga kestabilan suhu
tubuh pada manusia dan
hewan

4.4

Melakukan percobaan untuk
menyelidiki pengaruh kalor
terhadap suhu dan wujud
benda serta perpindahan kalor

3.5

Menganalisis konsep
energi, berbagai sumber
energi, dan perubahan
bentuk energi dalam
kehidupan sehari-hari
termasuk fotosintesis

4.5

Menyajikan hasil percobaan
tentang perubahan bentuk
energi, termasuk fotosintesis

3.6

Mengidentifikasi sistem
organisasi kehidupan
mulai dari tingkat sel
sampai organisme dan
komposisi utama
penyusun sel

4.6

Membuat model struktur sel
tumbuhan/hewan

3.7

Menganalisis interaksi
antara makhluk hidup dan
lingkungannya serta
dinamika populasi akibat
interaksi tersebut

4.7

Menyajikan hasil pengamatan
terhadap interaksi makhluk
hidup dengan lingkungan
sekitarnya

3.8

Menganalisis terjadinya
pencemaran lingkungan
dan dampaknya bagi
ekosistem

4.8

Membuat tulisan tentang
gagasan penyelesaian masalah
pencemaran di lingkungannya
berdasarkan hasil pengamatan

3.9

Menganalisis perubahan
iklim dan dampaknya bagi
ekosistem

4.9

Membuat tulisan tentang
gagasan
adaptasi/penanggulangan
masalah perubahan iklim
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KOMPETENSI INTI 3
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

3.10

Menjelaskan lapisan bumi,
gunung api, gempa bumi,
dan tindakan pengurangan
resiko sebelum, pada saat,
dan pasca bencana sesuai
ancaman bencana di
daerahnya

4.10

Mengomunikasikan upaya
pengurangan resiko dan
dampak bencana alam serta
tindakan penyelamatan diri
pada saatterjadi bencana sesuai
dengan jenis ancaman bencana
di daerahnya

3.11

Menganalisis sistem tata
surya, rotasi dan revolusi
bumi, rotasi dan revolusi
bulan, serta dampaknya
bagi kehidupan di bumi

4.11

Menyajikan karya tentang
dampak rotasi dan revolusi
bumi dan bulan bagi kehidupan
di bumi, berdasarkan hasil
pengamatan atau penelusuran
berbagai sumber informasi

KELAS:VIII
Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi yaitu, (1) kompetensi sikap
spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi
tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler,
dan/atau ekstrakurikuler
Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu “Menghargai dan menghayati
ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial
yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi,
gotong royong), santun, dan percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran
tidak langsung (indirect teaching),yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya
sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan
dan kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang
proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan
guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai
berikut ini.
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KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

3

4

Memahami dan menerapkan
pengetahuan (faktual,
konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak
mata

KOMPETENSI DASAR

Mengolah, menyaji, dan menalar
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

3.1

Menganalisis gerak pada
makhluk hidup, sistem gerak
pada manusia, dan upaya
menjaga kesehatan system
gerak

4.1

Menyajikan karya tentang
berbagai gangguan pada sistem
gerak, serta upaya menjaga
kesehatan system gerak manusia

3.2

Menganalisis gerak lurus,
4.2
pengaruh gaya terhadap gerak
berdasarkan Hukum ewton, dan
penerapannya pada gerak benda
dan gerak makhluk hidup

Menyajikan hasil penyelidikan
pengaruh gaya terhadap gerak
benda

3.3

Menjelaskan konsep usaha,
pesawat sederhana, dan
penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari termasuk kerja otot
pada struktur rangka manusia

4.3

Menyajikan hasil penyelidikan
atau pemecahan masalah tentang
manfaat penggunaan pesawat
sederhana dalam kehidupan
sehari-hari

3.4

Menganalisis keterkaitan
struktur jaringan tumbuhan dan
fungsinya, serta teknologi yang
terinspirasi oleh struktur
tumbuhan

4.4

Menyajikan karya dari hasil
penelusuran berbagai sumber
informasi tentang teknologi yang
terinspirasi dari hasil
pengamatan struktur tumbuhan

3.5

Menganalisis sistem pencernaan
pada manusia dan memahami
gangguan yang berhubungan
dengan system pencernaan,
serta upaya menjaga kesehatan
sistem pencernaan

4.5

Menyajikan hasil penyelidikan
tentang pencernaan mekanis dan
kimiawi

3.6

Menjelaskan berbagai zat aditif
dalam makanan dan minuman,

4.6

Membuat karya tulis tentang
dampak penyalahgunaan zat
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KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

zat adiktif, serta dampaknya
terhadap kesehatan

aditif dan zat adiktif bagi
kesehatan

3.7

Menganalisis sistem peredaran
darah pada manusia dan
memahami gangguan pada
sistem peredaran darah, serta
upaya menjaga kesehatan
sistem peredaran darah

4.7

Menyajikan hasil percobaan
pengaruh aktivitas (jenis,
intensitas, atau durasi) pada
frekuensi denyut jantung

3.8

Menjelaskan tekanan zat dan
penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari, termasuk tekanan
darah, osmosis, dan kapilaritas
jaringan angkut pada tumbuhan

4.8

Menyajikan data hasil percobaan
untuk menyelidiki tekanan zat
cair pada kedalaman tertentu,
gaya apung, dan kapilaritas,
misalnya
dalam batang tumbuhan

3.9

Menganalisis sistem pernapasan
pada manusia dan memahami
gangguan pada sistem
pernapasan, serta upaya
menjaga kesehatan sistem
pernapasan

4.9

Menyajikan karya tentang upaya
menjaga kesehatan system
pernapasan

3.10 Menganalisis sistem ekskresi
pada manusia dan memahami
gangguan pada sistem ekskresi
serta upaya menjaga kesehatan
sistem ekskresi

4.10 Membuat karya tentang system
ekskresi pada manusia dan
penerapannya dalam menjaga

3.11 Menganalisis konsep getaran,
gelombang, dan bunyi dalam
kehidupan sehari-hari termasuk
sistem pendengaran manusia
dan

4.11 Menyajikan hasil percobaan
tentang getaran, gelombang, dan
bunyi

kesehatan diri

sistem sonar pada hewan
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
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4.12 Menyajikan hasil percobaan
tentang pembentukan bayangan
pada cermin dan lensa
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KELAS: IX
Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi yaitu, (1) kompetensi sikap
spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi
tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler,
dan/atau ekstrakurikuler.
Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu “Menghargai dan menghayati
ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial
yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi,
gotong royong), santun, dan percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran
tidak langsung (indirect teaching) yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya
sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan
dan kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang
proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan
guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai
berikut ini.
KOMPETENSI INTI 3
(PENGETAHUAN)
3

Memahami dan menerapkan
pengetahuan (faktual,
konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni,
budaya
terkait fenomena dan
kejadian tampak mata

KOMPETENSI INTI 4
(KETERAMPILAN)
4

Mengolah, menyaji, dan
menalar 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
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3.1

3.2

KOMPETENSI INTI 3
(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4
(KETERAMPILAN)

KOMPETENSI DASAR

KOMPETENSI DASAR

Menghubungkan sistem
4.1
reproduksi pada manusia dan
gangguan pada sistem
reproduksi dengan
penerapan pola hidup yang
menunjang kesehatan
reproduksi

Menyajikan hasil penelusuran
informasi dari berbagai
sumber terkait kesehatan dan
upaya

Menganalisis system
perkembangbiakan pada
tumbuhan dan hewan serta
penerapan teknologi pada
sistem reproduksi tumbuhan

4.2

Menyajikan karya hasil
perkembangbiakan pada
tumbuhan

4.3

Menyajikan hasil penelusuran
informasi dari berbagai
sumber terkait tentang
tanaman dan

pencegahan gangguan pada
organ reproduksi

dan hewan
3.3

Menerapkan konsep
pewarisan sifat dalam
pemuliaan dan kelangsungan
makhluk hidup

hewan hasil pemuliaan
3.4

Menjelaskan konsep listrik
statis dan gejalanya dalam
kehidupan sehari-hari,
termasuk kelistrikan pada
sistem saraf dan hewan yang
mengandung listrik

4.4

Menyajikan hasil pengamatan
tentang gejala listrik statis
dalam kehidupan sehari-hari

3.5

Menerapkan konsep
rangkaian listrik, energi dan
daya listrik, sumber energi
listrik dalam kehidupan
sehari-hari termasuk sumber
energi listrik alternatif, serta
berbagai upaya menghemat
energi listrik

4.5

Menyajikan hasil rancangan
dan pengukuran berbagai
rangkaian listrik
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KOMPETENSI DASAR
3.6

Menerapkan konsep
kemagnetan, induksi
elektromagnetik, dan
pemanfaatan medan magnet
dalam kehidupan sehari-hari
termasuk
pergerakan/navigasi hewan
untuk

KOMPETENSI DASAR
4.6

Membuat karya sederhana
yang memanfaatkan prinsip
elektromagnet dan/atau
induksi elektromagnetik

4.7

Membuat salah satu produk
bioteknologi konvensional
yang ada di lingkungan
sekitar

mencari makanan dan
migrasi
3.7

Menerapkan konsep
bioteknologi dan perannya
dalam kehidupan manusia

3.8

Menghubungkan konsep
4.8
partikel materi (atom,
ion,molekul), struktur zat
sederhana dengan sifat bahan
yang digunakan dalam
kehidupan sehari- hari, serta
dampak penggunaannya
terhadap kesehatan manusia

Menyajikan hasil
penyelidikan tentang sifat dan
pemanfaatan bahan dalam
kehidupan sehari-hari

3.9

Menghubungkan sifat fisika
dan kimia tanah, organisme
yang hidup dalam tanah,
dengan pentingnya tanah
untuk keberlanjutan
kehidupan

Menyajikan hasil
penyelidikan tentang sifatsifat tanah dan pentingnya
tanah bagi kehidupan

3.10 Menganalisis proses dan
produk teknologi ramah
lingkungan untuk
keberlanjutan kehidupan

4.9

4.10 Menyajikan karya tentang
proses dan produk teknologi
sederhana yang ramah
lingkungan
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KISI-KISI UJIAN NASIONAL IPA SMP
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Pengukuran, Zat, dan
Sifatnya

Mekanika dan Tata
Surya

Gelombang, Listrik,
dan Magnet

Makhluk Hidup dan
Lingkungannya

Pengetahuan dan
Pemahaman
- Mengidentifikasi
- Mendeskripsikan
- Menyebutkan
- Menunjukkan
- Membedakan
- Mengelompokkan

Peserta didik mampu
memahami pengetahuan
tentang:
- pengukuran
- zat dan wujudnya
- sifat dan perubahan
- zat
- suhu dan kalor
- sifat larutan
- unsur, senyawa, dan
campuran
- zat aditif dan zat
adiktif
- atom, ion, molekul

Peserta didik mampu
memahami pengetahuan
tentang:
- getaran dan
- Gelombang
- cahaya dan alat optik
- listrik statis
- energi listrik dan
- daya listrik
- kemagnetan

Peserta didik dapat
memahami pengetahuan
tentang:
- gejala alam biotik
- dan abiotik
- ciri-ciri/ karakteristik
- makhluk hidup
- interaksi antara
- makhluk hidup dan
- lingkungan
- bioteknologi

Aplikasi
- Mengklasifikasi
- Menginterpretasi
- Menghitung
- Mengurutkan
- Membandingkan
- Menerapkan
- Memodifikasi

Peserta didik mampu
mengaplikasikan
pengetahuan tentang:
- pengukuran
- zat dan wujudnya
- sifat dan perubahan
zat

Peserta didik mampu
memahami pengetahuan
tentang:
- gerak lurus
- jenis gaya,
- penjumlahan gaya
- hukum Newton
- usaha, energi dan
- perubahan energi
- sistem tata surya
- gerak matahari,
- bumi, dan bulan
- lapisan litosfir dan
- atmosfir yang terkait
- dengan perubahan zat
- dan kalor
Peserta didik mampu
mengaplikasikan
pengetahuan tentang:
- gerak lurus
- hukum Newton
- usaha, energi dan
- perubahan energi
- pesawat sederhana

Peserta didik mampu
mengaplikasikan
pengetahuan tentang:
- getaran dan
- gelombang
- cahaya dan alat optik
bunyi
- listrik statis

Peserta didik dapat
mengaplikasikan
pengetahuan tentang:
- fenomena interaksi
- antara makhluk hidup
- dan lingkungan
- tertentu
- pencemaran

Level Kognitif

Level Kognitif

Penalaran
- Menemukan
- Menyimpulkan
- Menggabungkan
- Menganalisis
- Merumuskan
- Memecahkan
- masalah

Pengukuran, Zat, dan
Sifatnya
- unsur, senyawa, dan
campuran
- pemuaian, suhu dan
kalor
- sifat larutan
- zat aditif dan zat
adiktif
Peserta didik dapat
bernalar tentang:
- zat dan wujudnya
- suhu dan kalor
- sifat dan perubahan
zat
- unsur, senyawa, dan
campuran
- sifat larutan

Mekanika dan Tata
Surya

Gelombang, Listrik,
dan Magnet

Makhluk Hidup dan
Lingkungannya

- tekanan pada zat

- listrik dinamis
- energi listrik dan daya
listrik
- kemagnetan
- induksi
elektromagnetik

- lingkungan
- prosedur
- pengklasifikasian
- makhluk hidup
- pemanfaatan
bioteknologi

Peserta didik dapat
bernalar tentang:
- gerak lurus
- hukum Newton
- usaha, energi, dan
- perubahan energi
- pesawat sederhana
- tekanan pada zat

Peserta didik dapat
bernalar tentang:
- getaran dan
- gelombang
- cahaya dan alat optik
- listrik dinamis
- kemagnetan

Peserta didik dapat
bernalar tentang:
- dampak pencemaran
dan kerusakan
lingkungan
- dampak interaksi
makhluk hidup dengan
lingkungannya
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