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PRAKATA 

 

Alhamdulillahirabbil'aalamin. Puji syukur atas rahmat Allah SWT 

sehingga buku ini dapat terselesaikan. Penulis merasa tertantang untuk 

mewujudkan buku “Analisis Pemahaman Konsep?” karena penulis telah meneliti 

pemahaman konsep peserta didik yang berkelanjutan dari di tingkat sekolah dasar 

dan perguruan tinggi. Peserta didik memiliki tingkat pemahaman konsep yang 

berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidik harus mengetahui cara menganalisis 

pemahaman konsep yang telah dicapai oleh setiap peserta didiknya. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis berusaha menyusun buku ini dengan 

memuat konsep dasar pemahaman konsep, hakikat two-tier test, analisis 

pemahaman konsep, instrumen, dan beberapa contoh pedoman yang dapat 

digunakan pendidik dalam mengungkap profil pemahaman konsep peserta didik. 

Terselesaikannya penulisan buku ini juga tidak terlepas dari bantuan beberapa 

pihak. Karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada kasih kepada 

Rektor Universitas Ngudi Waluyo (UNW) dan dosen PGSD UNW.  

Penulis menyadari juga bahwa buku ini masih mempunyai kelemahan 

sebagai kekurangannya. Oleh karena itu, penulis berharap agar pembaca berkenan 

menyampaikan kritikan.  Akhir kata, semoga buku ini dapat membawa manfaat 

bagi akademisi maupun praktisi pendidikan.  

 

 

Ungaran,  Desember 2018 

Penulis 
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KONSEP DASAR 

PEMAHAMAN KONSEP 
 

 

Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah understanding yang 

diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia (2008) pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti 

menjadi benar. Jika seseorang mengerti dan mampu menjelaskan sesuatu dengan 

benar, maka orang tersebut dapat dikatakan paham atau memahami. Widodo 

(2006: 6) pemahaman adalah kemampuan untuk mengkonstruk makna atau 

pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, mengaitkan informasi 

yang baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki, atau mengintegrasikan 

pengetahuan yang baru ke dalam skema yang telah ada dalam pemikiran peserta 

didik.  

Purwanto (2008: 11) menyatakan bahwa pemahaman konsep adalah 

tingkat kemampuan yang mengharapkan peserta didik mampu memahami konsep, 

situasi dan fakta yang diketahui, serta dapat menjelaskan dengan kata-kata sendiri 

sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya dengan tidak mengubah makna. 

Pemahaman menurut Bloom (Sudrajat, 2008) adalah segala upaya yang 

menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Salah satu yang 

termasuk ke dalam ranah kognitif yaitu memahami (understand). 

Pemahaman konsep merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti 

atau memahami sesuatu setelah sesuatu tersebut diketahui dan diingat. 

Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi 

dari ingatan atau hafalan. Peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila 

dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu 

dengan menggunakan kata-katanya sendiri. 

Menurut Bloom dalam Anderson & Krathwohl (2001) terdapat tingkatan 

proses berpikir kognitif yang dimiliki peserta didik yang meliputi mengingat 

(remember), memahami (understand), mengaplikasikan (apply), menganalisis 
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(analyze), evaluasi (evaluate), dan membuat (create). Setiap tingkatan proses 

berpikir memiliki indikator tersendiri seperti yang terlihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Taksonomi Bloom Revisi (Anderson & Krathwohl, 2001) 

Dimensi Pengetahuan Dimensi Proses Kognitif 

1. Pengetahuan Faktual  

a. Pengetahuan tentang 

terminologi  

b. Pengetahuan tentang bagian 

detail dan unsur-unsur  

2. Pengetahuan Konseptual  

a. Pengetahuan tentang 

klasifikasian dan kategori 

b. Pengetahuan tentang 

prinsip dan generalisasi 

c. Pengetahuan tentang teori, 

model, dan struktur  

2. Pengetahuan Prosedural  

a. Pengetahuan tentang 

keterampilan khusus yg 

berhubungan dng suatu 

bidang tertentu dan 

pengetahuan algoritma 

b. Pengetahuan tentang teknik 

dan metode 

c. Pengetahuan tentang 

kriteria penggunaan suatu 

prosedur  

3. Pengetahuan Metakognitif  

a. Pengetahuan strategi 

b. Pengetahuan tentang 

operasi kognitif  

c. Pengetahuan tentang diri 

sendiri  

 

C1     Mengingat (Remember) 

1. Mengenali (recognizing)  

2. Mengingat (recalling)  

C2     Memahami (Understand)  

1. Menafsirkan (interpreting)  

2. Memberi contoh (exampliying)  

3. Mengklasifikasikan 

(classifying) 

4. Meringkas (summarizing)  

5. Menarik inferensi (inferring)  

6. Membandingkan (compairing)  

7. Menjelaskan (explaining) 

C3     Mengaplikasikan (apply)  

1. Menjalankan (executing)  

2. Mengimplementasikan 

(implementing)  

C4      Menganalisis (analyze)  

1. Menguraikan (diffrentiating)  

2. Mengorganisir (organizing)  

3. Menemukan makna tersirat 

(attributing)  

C5      Evaluasi (evaluate)  

1. Memeriksa (checking)  

2. Mengritik (critiquing)  

C6       Membuat (create)  

1. Merumuskan (generating)  

2. Merencanakan (planning)  

3. Memproduksi (producing)  

Berdasarkan Tabel 1.1 bahwa domain kognitif dalam pemahaman konsep 

apabila peserta didik telah mencapai C2, artinya peserta didik telah menguasai 

pada domain C1 (mengingat) dan C2 (memahami). Terdapat 7 indikator yang 

dapat dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif  pemahaman (understand) 

yang ditunjukan seperti pada Tabel 1.2. 
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Tabel 1.2 Kategori dan Proses Kognitif Pemahaman (Anderson & Krathwohl, 

2001) 

Kategori dan 

Proses kognitif 
Indikator Definisi 

Menafsirkan 

(interpreting) 

1. Klarifikasi (Clarifying)  

2. Memparafrasekan (Prase) 

3. Mewakilkan (Representing)  

4. Menerjemahkan (Translating)  

Mengubah dari bentuk 

yang satu ke bentuk 

yang lain. 

Memberi Contoh 

(exemplifying)  

1. Menggambarkan (Illustrating)  

2. Memberi contoh 

(Instantiating)  

Menemukan contoh 

khusus atau  ilustrasi 

dari suatu konsep atau 

prinsip. 

Mengklasifikasi-

kan (classifying) 

1. Mengkategorisasikan 

(Categorizing ) 

2. Menggolongkan (Subsuming) 

Menentukan sesuatu  

yang dimiliki oleh 

suatu kategori. 

Meringkas 

(summarizing)  

1. Mengabstraksikan 

(Abstracting)  

2. Menggeneralisasikan 

(generalizing ) 

Pengabstrakan tema-

tema umum atau poin-

poin utama. 

Menarik 

inferensi 

(inferring)  

1. Menyimpulkan (Concluding)  

2. Mengektrapolasikan 

(Extrapolating) 

3. Menginterpolasikan 

(Interpolating ) 

4. Memprediksikan (Predicting)  

Penggambaran 

kesimpulan  logis dari 

informasi yang 

disajikan. 

Membandingkan 

(comparing)  

1. Mengontraskan (Contrasting)  

2. Memetakan (Mapping)  

3. Menjodohkan (Matching)  

Mencari hubungan 

antara dua ide, objek 

atau hal hal serupa. 

Menjelaskan 

(explaining) 

1. Mengkontruksi model 

(Constructing models)  

Mengkontruksi model 

sebab akibat dari suatu 

sistem. 

Seperti yang terlihat pada Tabel 1.2 bahwa memahami (understand) 

adalah kemampuan merumuskan makna dari pesan pembelajaran dan mampu 

mengkomunikasikannya dalam bentuk lisan, tulisan maupun grafik. Peserta didik 

mengerti ketika peserta didik mampu menentukan hubungan antara pengetahuan 

yang baru diperoleh dengan pengetahuan peserta didik yang lalu. Setiap indikator 

pada domain kognitif memahami (understand) sebagai berikut (Widodo, dkk, 

2006). 
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1. Menafsirkan (Interpreting)  

Interpreting adalah kemampuan peserta didik untuk mengubah 

informasi yang disajikan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Interpreting 

dapat berupa mengubah kalimat ke kalimat, gambar ke kalimat, angka ke 

kalimat, kalimat ke angka, dan lain sebagainya.  

2. Memberi contoh (Exemplifying)  

Exemplifying adalah kemampuan peserta didik untuk memberikan 

contoh yang spesifik atau contoh mengenai konsep secara umum. 

Exemplifying dapat pula berarti mengidentifikasi pengertian dari bagian-

bagian pada konsep umum.  

3. Mengklasifikasikan (Classifying) 

Classifying adalah ketika peserta didik mengetahui bahwa sesuatu 

merupakan bagian dari suatu kategori. Classifying dapat diartikan pula sebagai 

mendeteksi ciri atau pola yang menunjukkan bahwa ciri atau pola tersebut 

sesuai dengan kategori tertentu atau konsep tertentu. Jika exemplifying dimulai 

dari konsep umum dan meminta peserta didik untuk mencari contoh 

khususnya, maka classifying dimulai dari contoh khusus dan meminta peserta 

didik untuk mencari konsep umumnya. 

4. Meringkas (Summarizing)  

Peserta didik dikatakan memiliki kemampuan summarizing ketika 

peserta didik dapat memberikan pernyataan tunggal yang menyatakan 

informasi yang disampaikan atau topik secara umum.  

5. Menarik inferensi (Inferring)  

Inferring berarti dapat mencari pola dari beberapa contoh kasus. 

Peserta didik dikatakan memiliki kemampuan inferring jika peserta didik 

dapat membayangkan konsep atau prinsip yang merupakan bagian dari contoh 

dengan cara mengkode karakteristik yang sesuai dari masing-masing contoh 

dan lebih penting lagi dengan tidak ada hubungan antara contoh-contoh 

tersebut.  

6. Membandingkan (Comparing)  
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TWO-TIER TEST 

 

Apa itu two-tier test? 

Two-tier tes berupa tes bentuk pilihan ganda bertingkat dua dengan 

mencantumkan alasan peserta didik dalam menjawab pertanyaan untuk 

mengetahui pemahaman konsep yang dimiliki peserta didik pada pokok tertentu. 

Tes yang diberikan ini meliputi soal tingkat pertama (first-tier) adalah pertanyaan 

inti dan tingkat kedua (second-tier) adalah alasan dari pertanyaan inti. 

Two-tier test memiliki beberapa tujuan diantaranya: (1) untuk mengukur 

konsep yang diperoleh peserta didik secara keseluruhan, (2) mengungkap 

kesalahan konsep yang dibawa oleh peserta didik ke dalam kelas yang merupakan 

pengetahuan awal peserta didik, (3) untuk menganalisis konsep-konsep yang tidak 

dipahami oleh peserta didik. 

Two-tier test memiliki kelebihan yaitu mampu digunakan untuk 

mendeteksi sejauh mana peserta didik memahami materi pelajaran karena mereka 

harus memberikan alasan atas jawabannya. Nabilah, dkk (2014) menyatakan 

bahwa two tier test memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut. 

1. Dapat menurunkan kesalahan pengukuran pemahaman peserta didik karena 

pada one tier dengan empat atau lima pilihan jawaban terdapat 20% 

kemungkinan peserta didik menjawab benar dengan menebak.  

2. Memiliki format yang dapat digunakan mengukur dua aspek pada keadaan 

yang sama yaitu tingkat pertama peserta didik diharapkan menjawab soal 

tentang materi yang ditanyakan dan tingkat kedua peserta didik diharapkan 

memberi alasan untuk jawaban tersebut.  

Dalam menjawab soal tidak hanya mengisi konsep dasar dari materi saja 

melainkan  mengemukakan alasan dari jawaban yang dipilihnya sebagai wujud 

proses penalarannya dalam menjawab soal sehingga dapat diketahui sejauh mana 

pemahaman konsep peserta didik yang memudahkan guru untuk mengetahui 

derajat dan profil pemahaman konsep yang dimiliki peserta didik. 

BAGIAN II 
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Interpretasi Two-tier Test 

Penginterpretasian pemahaman konsep menggunakan two-tier test 

diadopsi dari Nabilah, dkk (2014) sehingga terlihat seperti pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Kriteria Interpretasi Two-tier Test 

Pertanyaan Inti 

(First-tier) 

Pertanyaan Alasan 

(Second-tier) 

Deskripsi 

Benar Benar Memahami (M) 

Benar Salah Kesalahan Pemahaman Konsep (KP-1) 

Salah Benar Kesalahan Pemahaman Konsep (KP-2) 

Salah Salah Tidak memahami (TM-1) 

Salah Tidak disi Tidak memahami (TM-2) 

Benar Tidak disi Memahami sebagian tanpa kesalahan 

Pemahaman Konsep (MP-1) 

Tidak diisi Tidak diisi Tidak memahami (TM-3) 

Berdasarkan Tabel 2.1, peserta didik dikatakan memahami (M) apabila 

konsep dan proses penalaran yang dimiliki benar. Peserta didik mengalami 

kesalahan pemahaman konsep tipe KP-1 apabila konsep yang dimiliki benar dan 

proses penalarannya salah sedangkan tipe KP-2 apabila konsep yang dimiliki 

salah namun proses penalarannya benar. Peserta didik tidak memahami konsep 

tipe TM-1 apabila konsep dan proses penalarannya salah, tipe TM-2 apabila 

konsep salah namun tidak mampu menjelaskan proses penalarannya, dan tipe TM-

3 apabila peserta didik tidak mampu menjelaskan konsep dan proses 

penalarannya. Peserta didik memahami sebagian tetapi tidak mengalami kesalahan 

pemahaman konsep (MP-1) apabila konsep benar namun tidak mampu 

menjelaskan proses penalarannya. Dengan demikian peserta didik tergolong 

memiliki pemahaman konsep yang tinggi apabila termasuk dalam kategori M, 

pemahaman sedang dengan kategori MP-1, pemahaman rendah dengan kategori 

TM-1, TM-2, dan TM-3 serta kesalahan pemahaman konsep dengan kategori KP-

1 dan KP-2. 
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ANALISIS PEMAHAMAN KONSEP 

 

 

Analisis Tingkat Pemahaman Konsep 

Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Tiap Butir Soal 

Persentase pemahaman konsep tiap butir soal atau tiap indikator dianalisis dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

     

Keterangan : 

P : angka persentase (% kelompok paham/ tidak paham/ kesalahan konsep) 

F : jumlah peserta didik dalam setiap kelompok 

N : jumlah seluruh peserta didik yang dijadikan subjek penelitian 

Tabel 3.1 Form Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Tiap Butir Soal 

Tingkat 

Pemahaman 

Butir Soal 
Rata-rata 

1 2 3 4 5 Dst. 

M …..% …..% …..% …..% …..%  …..% 

KP-1 …..% …..% …..% …..% …..%  …..% 

KP-2 …..% …..% …..% …..% …..%  …..% 

TM-1 …..% …..% …..% …..% …..%  …..% 

TM-2 …..% …..% …..% …..% …..%  …..% 

TM-3 …..% …..% …..% …..% …..%  …..% 

MP-1 …..% …..% …..% …..% …..%  …..% 

Sebelum merekapitulasi persentase tingkat pemahaman konsep tiap 

peserta didik dalam bentuk persentase, maka dilakukan analisis rekapitulasi setiap 

peserta didik di setiap butir soal sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Form Tingkat Pemahaman Konsep Tiap Butir Soal 

Peserta 

Didik 

Butir Soal 

1 2 3 Dst. 

Nama 1 

M/KP-1/ KP-

2/TM-1/TM-2/ 

TM-3/MP-1 

M/KP-1/ KP-

2/TM-1/TM-2/ 

TM-3/MP-1 

M/KP-1/ KP-

2/TM-1/TM-2/ 

TM-3/MP-1 

 

Nama 2 …………… …………… ……………  

Dst.     

BAGIAN III 
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Keterangan : (mengacu Tabel 2.1) 

M : Memahami 

KP-1 : Kesalahan pemahaman konsep tipe 1 

KP-2 : Kesalahan pemahaman konsep tipe 2 

TM-1 : Tidak memahami tipe 1 

TM-2 : Tidak memahami tipe 2 

TM-3 : Tidak memahami tipe 3 

MP-1 : Memahami sebagian tanpa kesalahan pemahaman konsep 

 

Persentase Tingkat Pemahaman Tiap Peserta Didik 

Persentase pemahaman konsep juga dilakukan pada tiap peserta didik dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

     

Keterangan : 

P : angka persentase (% kelompok paham/ tidak paham/ kesalahan pemahaman) 

J : jumlah indikator berkategori paham/ tidak paham/ kesalahan pemahaman 

N : jumlah seluruh indikator penyusun two-tier test 

 

Tabel 3.3 Form Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Tiap Peserta Didik 

Peserta 

didik 
M KP-1 KP-2 TM-1 TM-2 TM-3 MP-1 

Nama 1 …% ..% …% ..% …% ..% …% 

Nama 2 …% ..% …% ..% …% ..% …% 

Nama 1 …% ..% …% ..% …% ..% …% 

Nama 1 …% ..% …% ..% …% ..% …% 

dst 
       

Rata-rata …% ..% …% ..% …% ..% …% 

 

Profil Pemahaman Konsep 

Pemahaman konsep yang diukur difokuskan pada domain kognitif 

memahami (understand) meliputi menafsirkan (interpreting), memberi contoh 

(exemplifying), mengklasifikasikan (classifying), menarik inferensi (inferring), 
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membandingkan (comparing), dan menjelaskan (explaining). Kriteria untuk setiap 

indikatornya ditunjukkan pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Kriteria Pemahaman Konsep Peserta didik 

Indikator Pemahaman 

Konsep 
Kriteria 

Menafsirkan 

(Interpreting)  

Peserta didik mampu mengubah kalimat ke ke gambar, 

gambar ke kalimat, angka ke kalimat, atau kalimat ke 

angka. 

Memberi contoh 

(Exemplifying)  

1)Peserta didik mampu memberikan contoh mengenai 

konsep secara umum, 2) peserta didik mampu 

mengidentifikasi ciri-ciri khusus. 

Mengklasifikasikan 

(Classifying)  

1)Peserta didik mampu menggolongkan konsep 

umumnya, 2) Peserta didik salah mengidentifikasi ciri-

ciri umumnya. 

Menarik inferensi 

(inferring) 

Peserta didik mampu memberikan kesimpulan logis 

dari informasi yang disajikan. 

Membandingkan 

(Comparing)  

Peserta didik mampu menunjukkan persamaan dan 

perbedaan antara dua atau lebih objek.  

Menjelaskan 

(Explaining)  

Peserta didik mampu menjelaskan hubungan sebab 

akibat antar bagian. 

 

Tabel 3.4 Form Profil Pemahaman Konsep Tiap Indikator 

Tingkat 

Pemaham

an 

Menafsir

kan 

Mencontoh

kan 

Mengklasi

fikasikan 

Menarik 

Inferensi 

Memban

dingkan 

Menjelas

kan 

M ….% ….% ….% ….% ….% ….% 

KP-1 ….% ….% ….% ….% ….% ….% 

KP-2 ….% ….% ….% ….% ….% ….% 

TM-1 ….% ….% ….% ….% ….% ….% 

TM-2 ….% ….% ….% ….% ….% ….% 

TM-3 ….% ….% ….% ….% ….% ….% 

MP-1 ….% ….% ….% ….% ….% ….% 

 

 

 

 



Ela Suryani  10 

 

 

INSTRUMEN 

 

 

Instrumen yang perlu dilengkapi dalam menganalisis pemahaman konsep 

peserta didik adalah sebagai berikut. 

1. Silabus 

2. Rencama Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

3. Materi ajar 

4. Lembar kerja kelompok 

5. Alat evaluasi, meliputi kisi-kisi soal, soal evaluasi, lembar jawaban, dan kunci 

jawaban 

6. Pedoman wawancara 
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Ela Suryani  11 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. 2001. Kerangka Landasan untuk 

Pembelajaran, Pengajaran, dan Assesmen (Revisi Taksonomi Pendidikan 

Bloom). Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 

Nabilah, Andayani, Y. & Laksmiwati, D. 2014. “Analisis Tingkat Pemahaman 

Konsep Siswa Kelas XI IPA SMA N 3 Mataram Menggunakan One Tier 

dan Two Tier Test Materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan”. Jurnal Pijar 

MIPA. 2 (VIII): 64 – 69. 

Purwanto. 2008. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 

Sudrajat, A. 2008. Pengertian Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik dan. Model 

Pembelajaran. Bandung : Sinar Baru Algensind. 

Widodo, A. 2006. “Revisi Taksonomi Bloom dan Pengembangan Butir Soal”. 

Buletin Puspendik. 3(2) :18-29. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ela Suryani  12 

 

Lampiran 1. Silabus 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : ……………………………………………… 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/Program  : V  

Semester   : 2 (dua) 

Standar Kompetensi  : 6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model  

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Materi 

Pokok 
Pengalaman Belajar Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber dan Alat 

Pembelajaran 

6.1 Mendeskripsi- 

kan sifat-sifat 

cahaya. 

 

1. Menjelaskan sumber cahaya.  

2. Memberikan contoh sumber 

cahaya. 

3. Menginterpretasikan cahaya 

merambat lurus. 

4. Mengklasifikasikan benda yang 

dapat ditembus cahaya 

5. Menyimpulkan cahaya 

menembus benda bening. 

6. Mengklasifikasikan cahaya 

Sifat-sifat 

Cahaya 

1. Peserta didik diberikan 

suatu konflik kognitif 

mengenai konsep sifat-

sifat cahaya.  

2. Peserta didik menuliskan 

gagasan-gagasan terhadap 

konflik kognitif yang 

diberikan. 

3. Peserta didik berdiskusi 

Teknik: 

Tes 

Tertulis 

Bentuk : 

Tes two-

tier 

 

3xpertemuan 

(6x35menit) 

Sumber: 

Arifin, M., Nurjhani, 

M., & Muslim. Ilmu 

Pengetahuan Alam dan 

Lingkunganku untuk 

Kelas V Sekolah 

Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah. Jakarta : 

Pusat Perbukuan 

Departemen 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Materi 

Pokok 
Pengalaman Belajar Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber dan Alat 

Pembelajaran 

dapat dipantulkan. 

7. Membedakan pemantulan 

teratur dan pemantulan baur. 

8. Menjelaskan cahaya dapat 

dibiaskan. 

9. Memberikan contoh cahaya 

dapat dibiaskan. 

10. Membedakan cahaya yang 

dapat diuraikan. 

11. Menginterpretasikan cahaya 

yang dapat diuraikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

12. Menyimpulkan benda yang 

menggunakan prinsip sifat 

cahaya. 

dalam rangka 

mengupayakan akomodasi 

pengetahun terhadap 

konflik kognitif yang 

disajikan. 

4. Peserta didik melakukan 

percobaan. 

5. Setiap kelompok 

mempresentasikan hasil 

percobaan dan diskusinya. 

6. Kelompok lain 

menanggapi. 

7.  Peserta didik 

mengasosiasikan 

pengetahuan awalnya 

dengan pengetahuan 

setelah pembelajaran. 

Pendidikan Nasional 

Kholil, M. & Prowida, 

D. 2009.  Ilmu 

Pengetahuan Alam 

untuk SD/ MI Kelas V. 

Jakarta : Pusat 

Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional 

Sulistyanto, H., & 

Wiyono, E. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Alam SD/ 

MI Kelas V. Jakarta : 

Pusat Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan Nasional 

Alat: Gambar, alat dan 

bahan percobaan 

6.2 Membuat 

suatu 

karya/model, 

misalnya 

periskop atau 

lensa dari 

1. Membuat model yang 

menerapkan sifat-sifat cahaya. 

2. Menampilkan karya yang 

memanfaatkan sifat-sifat 

cahaya, 

Karya 

pemanfaat

an sifat-

sifat 

cahaya 

1. Peserta didik merancang 

model yang akan dibuat 

dengan memanfaatkan 

sifat-sifat cahaya. 

2. Peserta didik membuat 

Unjuk 

kerja 

2xpertemuan 

(4x35menit) 

Sumber: 

Kholil, M. & Prowida, 

D. 2009.  Ilmu 

Pengetahuan Alam 

untuk SD/ MI Kelas V. 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Materi 

Pokok 
Pengalaman Belajar Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber dan Alat 

Pembelajaran 

bahan 

sederhana 

dengan 

menerapkan 

sifat-sifat 

cahaya. 

 periskop. 

3. Peserta didik 

mempresentasikan cara 

pembuatan periskop. 

4. Peserta didik menjelaskan 

prinsip kerja periskop 

terkait pemanfaatan sifat-

sifat cahaya. 

Jakarta : Pusat 

Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional 

Alat: Periskop, alat dan 

bahan pembuatan 

periskop 

             

           ....................,  ................................ 

             Mengetahui, 

  Kepala Sekolah,            Guru Kelas V 

 

 

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

                    NIP............................        NIP. .................................... 
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Lampiran 2. RPP 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

 

Sekolah  : ................................................ 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)  

Kelas/Semester : V/ 2 

Alokasi Waktu :  6 x 35 menit (3xpertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi  

6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

 

C. Indikator 

Pertemuan 1 

13. Menjelaskan sumber cahaya.  

14. Memberikan contoh sumber cahaya. 

15. Menginterpretasikan cahaya merambat lurus. 

16. Mengklasifikasikan benda yang dapat ditembus cahaya 

17. Menyimpulkan cahaya menembus benda bening. 

Pertemuan 2 

18. Mengklasifikasikan cahaya dapat dipantulkan. 

19. Membedakan pemantulan teratur dan pemantulan baur. 

20. Menjelaskan cahaya dapat dibiaskan. 

21. Memberikan contoh cahaya dapat dibiaskan. 

22. Membedakan cahaya yang dapat diuraikan. 

23. Menginterpretasikan cahaya yang dapat diuraikan dalam kehidupan sehari-

hari. 

24. Menyimpulkan benda yang menggunakan prinsip sifat cahaya. 
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D. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

1. Peserta didik dapat menjelaskan sumber cahaya. 

2. Peserta didik dapat memberikan contoh sumber cahaya. 

3. Peserta didik dapat menginterpretasikan cahaya merambat lurus. 

4. Peserta didik dapat mengklasifikasikan benda yang dapat ditembus cahaya. 

5. Peserta didik dapat menyimpulkan cahaya menembus benda bening. 

Pertemuan 2 

6. Peserta didik dapat mengklasifikasikan cahaya dapat dipantulkan. 

7. Peserta didik dapat membedakan pemantulan teratur dan pemantulan baur. 

8. Peserta didik dapat menjelaskan cahaya dapat dibiaskan. 

9. Peserta didik dapat memberikan contoh cahaya dapat dibiaskan. 

10. Peserta didik dapat membedakan cahaya yang dapat diuraikan. 

11. Peserta didik dapat menginterpretasikan cahaya yang dapat diuraikan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

12. Peserta didik dapat menyimpulkan benda yang menggunakan prinsip sifat 

cahaya. 

 

E. Materi Pokok 

Sifat-sifat Cahaya  

1) Sumber cahaya 

2) Cahaya merambat lurus  

3) Cahaya menembus benda bening  

4) Cahaya dapat dipantulkan 

5) Cahaya dapat dibiaskan  

6) Cahaya dapat diuraikan 

 

F. Model, Metode, dan Strategi Pembelajaran 

Model : Konstruktivisme 
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Metode : Eksperimen dan diskusi 

Strategi : Konflik kognitif 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke-1 

Kegiatan awal (5 menit) 

a. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

b. Berdoa bersama sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. 

c. Guru mengecek kehadiran peserta didik.  

d. Guru melakukan apersepsi untuk membangkitkan konsentrasi peserta 

didik dengan “up and down” (apabila diteriakkan “up” maka peserta didik 

mengangkat kedua tangannya dan apabila diteriakkan “down” maka 

peserta didik menurunkan kedua tangannya). 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Guru bertanya jawab untuk menggali konsep awal peserta didik mengenai 

cahaya: 

Pada siang hari kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita dengan jelas 

karena adanya cahaya matahari. Pada malam haripun kita masih dapat 

melihat benda padahal tidak ada cahaya matahari. Mengapa demikian? 

Apa syarat agar benda dapat dilihat oleh mata? 

b. Guru menyajikan 3 konflik konseptual kepada peserta didik : 

1) menampikan gambar-gambar sumber cahaya dan bukan sumber 

cahaya. Peserta didik diminta memilih gambar yang merupakan 

sumber cahaya. Guru memberikan pertanyaan “Batu itu bukan sumber 

cahaya tetapi batu bisa kita lihat, mengapa demikian?”, lalu peserta 

didik diminta menuliskan gagasan-gagasannya di papan tulis. 

2) menyajikan dua pernyataan : a) sinar lampu akan menyinari ruangan 

kamar saja tanpa memberikan cahaya ke luar, b) sinar lampu penerang 

jalan akan menyinari jalan selama tidak ada yang menghalangi sinar 

lampu tersebut. Guru memberikan pertanyaan, “pernyataan mana yang 
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benar?Coba jelaskan!”, lalu peserta didik menuliskan gagasannya di 

papan tulis. 

3) menunjukkan 3 benda (air jernih, air sirup, dan kertas karton putih). 

Peserta didik diminta memilih benda yang dapat menembus cahaya 

lalu diminta menuliskan gagasannya alasan memililh benda tersebut. 

c. Salah satu peserta didik membacakan gagasan yang telah ditulis oleh 

peserta didik. Guru belum membahas jawaban yang benar atas gagasan-

gagasan tersebut. 

d. Peserta didik membentuk kelompok, setiap kelompok terdiri dari 6-7 

peserta didik . 

e. Setiap kelompok melakukan percobaan untuk menemukan jawaban dari 

ketiga konflik konseptual yang diberikan oleh guru. 

f. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya dan kelompok yang 

lain memberikan tanggapan. 

g. Peserta didik bersama guru membahas gagasan yang diungkapkan oleh 

setiap kelompok.  

h. Peserta didik diminta menemukan contoh-contoh berdasarkan pengalaman 

yang peserta didik alami dalam kehidupan sehari-hari mengenai sifat 

cahaya merambat lurus dan cahaya dapat menembus benda bening. 

i. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik yang belum paham. 

Kegiatan Akhir (5 menit) 

a. Guru bersama peserta didik bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman . 

b. Guru memberikan penguatan. 

c. Peserta didik bersama guru memberikan kesimpulan bahwa : 

1) Cahaya berasal dari sumber cahaya. Apabila benda tersebut bukan 

sumber cahaya tetapi kita dapat melihat benda tersebut karena adanya 

pantulan cahaya dari sumber cahaya yang lain. Misal : kita dapat 

melihat buku (bukan sumber cahaya) karena buku mendapatkan 

pantulan cahaya dari sinar matahari/ lampu/ sumber cahaya yang lain 

yang masuk ke mata kita. 
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2) Contoh peristiwa cahaya merambat lurus : ketika berdiri di bawah terik 

matahari maka akan terbentuk bayangan karena rambatan cahaya 

terhalang oleh tubuh kita sehingga membentuk bayangan, lampu mobil 

menyinari di sekitarnya, sinar lampu neon di ruangan akan menyinari 

seluruh ruangan selama tidak ada yang menghalangi sinar tersebut 

(misalnya tembok). 

3) Semua benda bening dapat meneruskan cahaya yang mengenainya. 

Contoh peristiwa cahaya dapat menembus benda bening: kita dapat 

melihat dasar kolam dengan jelas, elang dapat melihat ikan di dalam 

laut, kita dapat melihat ikan dengan jelas apabila air kolam jernih. 

Pertemuan ke-2  

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

b. Berdoa bersama sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. 

c. Guru mengecek kehadiran peserta didik.  

d. Guru melakukan apersepsi  

e. Mereview materi pertemuan sebelumnya 

2. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Guru menggali konsepsi peserta didik dengan bertanya jawab : 

Ketika kamu berangkat ke sekolah, setelah mandi pasti kamu akan 

mencari benda apa untuk melihat penampilanmu? Apa yang kalian 

lihat di cermin? 

b. Guru menyajikan 3 konflik konseptual kepada peserta didik : 

1) Apabila kaca dikenai cahaya akan terjadi pemantulan, begitu pula 

apabila tanah dikenai sinar maka akan terjadi pemantulan. 

Pemantulan yang terjadi antara kaca dan tanah apakah sama atau 

berbeda?, lalu peserta didik diminta menuliskan gagasan-

gagasannya di papan tulis. 

2) Pensil yang dimasukkan ke dalam air akan terlihat patah. Hal ini 

disebabkan karena 1) kerapatan air lebih besar dari kerapatan 
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udara, atau 2) kerapatan air lebih kecil dari kerapatan udara. 

Peserta didik diminta menuliskan gagasannya di papan tulis. 

3) Cahaya neon berwarna putih. Ini menunjukkan bahwa 1) cahaya 

neon terdiri dari berbagai warna seperti pelangi, atau 2) cahaya 

neon hanya terdiri dari warna putih saja. Peserta didik diminta 

menuliskan gagasan-gagasannya di papan tulis. 

c. Salah satu peserta didik diminta membacakan gagasan yang telah 

ditulis di papan tulis. Guru belum membahas jawaban yang benar atas 

gagasan-gagasan tersebut. 

d. Peserta didik membentuk kelompok yang masing-masing kelompok 

terdiri dari 6-7 anak. 

e. Setiap kelompok melakukan eksperimen dan berdiskusi untuk 

menemukan permasalahan yang diberikan oleh guru. 

f. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya dan kelompok 

yang lain memberikan tanggapan. 

g. Peserta didik bersama guru membahas gagasan yang diungkapkan oleh 

setiap kelompok dan memberikan konsep konsep yang tepat bagi 

peserta didik.  

h. Peserta didik diminta menemukan contoh peristiwa yang pernah 

dialami dalam kehidupan sehari-hari mengenai sifat cahaya. 

i. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik yang belum paham 

untuk bertanya. 

3. Kegiatan Akhir (5 menit) 

a. Guru bersama peserta didik bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman. 

b. Guru memberikan penguatan. 

c. Memberikan kesimpulan : 

1) Pemantulan cahaya teratur terjadi pada benda yang datar, licin, 

mengkilap, dan halus (misal kaca, cermin) sehingga berkas cahaya 

akan sejajar dan teratur. 
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2) Pemantulan cahaya baur terjadi pada benda yang kasar (misal 

tanah, gundukan pasir, kayu berlubang) sehingga berkas cahaya 

akan tidak teratur dan ke segala arah. 

3) Contoh peristiwa pemantulan : ketika bercermin akan membentuk 

bayangan, kaca hello di jalan, kaca spion yang membentuk 

bayangan benda di belakangnya. 

4) Pembiasan cahaya atau pembelokan cahaya merupakan perambatan 

cahaya dari medium yang berbeda. Apabila sendok dimasukkan ke 

dalam air maka akan dibiaskan mendekati garis normal karena air 

memiliki kerapatan yang lebih kecil disbanding udara. Contoh 

peristiwa pembiasan : pensil yang terlihat patah ketika dimasukkan 

ke dalam air, jalan beraspal ketika siang hari terlihat berair, dasar 

kolam terlihat lebih dangkal dari sebenarnya. 

5) Cahaya neon bukan cahaya putih seperti matahari sehingga tidak 

dapat diuraikan menjadi warna pelangi yang lengkap. Cahaya 

matahari terdiri dari berbagai warna seperti pelangi. Contoh 

peristiwa penguraian cahaya : terjadinya pelangi, balon udara 

terlihat berwarna-warni di bawah terik matahari. 

d. Guru memberikan salam penutup. 

Pertemuan ke-3 (2x35menit) 

Uji kompetensi pokok bahasan sifat-sifat cahaya 

 

H. Media dan Sumber Pembelajaran 

1. Media :  

Gambar berbagai sumber cahaya dan bukan sumber cahaya, senter, karton 

yang berlubang berbentuk persegi dengan ukuran yang sama, karton 

berwarna coklat, plastik hitam, layar, botol mineral, kertas HVS putih, air 

mineral, air sirup, mika hijau, air susu, plastik putih, cermin, karton 

berwarna hitam, tripleks, tegel keramik, tanah, sendok, gelas berisi air, 

prisma kaca, kertas putih 

2. Sumber : 
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a. Arifin, M., Nurjhani, M., & Muslim. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam 

dan Lingkunganku untuk Kelas V Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. 

Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

b. Kholil, M. & Prowida, D. 2009.  Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/ 

MI Kelas V. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional 

c. Sulistyanto, H., & Wiyono, E. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam SD/ MI 

Kelas V. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

 

I. Penilaian 

Teknik Penilaian : Tes 

Bentuk Instrumen : Two-tier Test 

 

 

       ....................,  ................................ 

        Mengetahui, 

Kepala Sekolah,             Guru Kelas V 

 

 

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

NIP............................                 NIP. ........................... 
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Lampiran 2. Materi 

MATERI AJAR CAHAYA 

 

Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Dengan adanya cahaya 

kita dapat melihat benda di sekitar kita. Cahaya berasal dari suatu benda yang 

dapat memancarkan cahaya. Benda yang dapat menghasilkan cahaya disebut 

sumber cahaya. Sumber cahaya terbesar di bumi ini adalah matahari. Cahaya 

matahari memberikan sumber energi bagi seluruh alam. Contoh sumber cahaya 

yang lainnya adalah bintang, lampu dan kilat.  

Cahaya Merambat Lurus 

Cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah 

nampak seperti batang putih yang lurus. Hal ini 

menunjukkan bahwa cahaya merambat 

lurus.Cahaya merambat lurus menyebabkan 

terbentuknya bayangan dari benda yang terkena 

cahaya.  

Cahaya Menembus Benda Bening 

Benda dapat dibedakan menjadi : 

 Benda bening, yaitu benda yang dapat meneruskan cahaya yang 

mengenainya. 

 Benda tembus cahaya, yaitu benda yang dapat meneruskan sebagian 

cahaya yang mengenainya. 

 Benda gelap, yaitu benda yang tidak dapat meneruskan cahaya yang 

mengenainya. 

Contoh sifat cahaya menembus benda bening : kita dapat melihat dasar kolam, 

elang dapat melihat ikan di laut. Ini karena benda yang dikenai cahaya (air) 

berupa benda bening. 

Cahaya dapat dipantulkan 

Pada saat cuaca cerah kita memandang langit. Di sana tampak bintang dan 

bulan yang bersinar. Sewaktu bulan purnama cahaya bulan bersinar dengan 

indahnya. Bulan termasuk benda gelap. Namun karena sinar matahari mengenai 
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permukaan bulan maka bulan menjadi bersinar. Kemudian berkas cahaya tersebut 

diteruskan ke bumi. Inilah salah satu contoh pemantulan cahaya.Jika cahaya 

mengenai permukaan benda, sebagian berkas cahaya akan berbalik arah dan 

sebagian lagi diserap oleh benda itu. Berkas cahaya yang berbalik arah disebut 

cahaya pantul. 

Cahaya dapat dibiaskan 

Kita dapat melihat seolah-olah dasar kolam 

tidak dalam. Hal ini disebabkan terjadinya 

pembiasan cahaya. Contoh lain terjadinya 

pembiasan cahaya adalah pensil di air kelihatan 

patah. Pensil di air kelihatan patah di perbatasan 

air dan udara. Cahaya merambat lurus dalam 

medium yang sama. Pensil tersebut sebagian ada 

di dalam air dan sebagian ada di udara. Pembiasan cahaya terjadi karena cahaya 

merambat pada dua medium atau zat yang berbeda. Dalam contoh ini cahaya 

merambat dari udara ke air. 

Cahaya dapat Diuraikan 

Pelangi terjadi karena titik air hujan terkena cahaya 

matahari. Warna cahaya matahari adalah putih. Cahaya 

terdiri atas beberapa macam warna cahaya yang disebut 

cahaya polikromatik. Warna-warni pada pelangi terjadi 

karena cahaya matahari dibiaskan, diuraikan dan 

dipantulkan oleh tetes-tetes air hujan. Cahaya yang 

dihasilkan dari peristiwa pembiasan adalah cahaya tunggal. Cahaya ini tidak dapat 

diuraikan lagi, disebut cahaya monokromatik. Contohnya cahaya berwarna merah, 

jingga, hijau, biru, nila, ungu pada pelangi.  
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Lampiran 3. Lembar Kerja Kelompok 

LKK 1 

 

Tujuan kegiatan 

Peserta didik dapat menggolongkan benda yang termasuk sumber cahaya. 

 

Alat dan bahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan diskusi 

Berilah tanda ceklis () apabila benda pada gambar tersebut dapat menghasilkan 

cahaya atau tidak menghasilkan cahaya! 

No. Nama Benda 
Dapat menghasilkan 

cahaya 

Tidak dapat menghasilkan 

cahaya 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

   

 

1. Berdasarkan diskusi dengan teman sekelompokmu, disebut apakah benda-

benda yang dapat menghasilkan cahaya? Coba sebutkan! 

 

 



Ela Suryani  26 

 

2. Coba sebutkan benda-benda yang tidak dapat menghasilkan cahaya! 

 

 

 

3. Mengapa benda yang tidak menghasilkan cahaya tetap dapat kita lihat? 

 

 

 

4. Apa kegunaan benda yang dapat menghasilkan cahaya bagi kehidupan 

manusia? 
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LKK 2 

 

Tujuan percobaan 

Peserta didik dapat membuktikan cahaya merambat lurus secara sederhana 

 

Alat dan Bahan 

1. Lampu senter satu buah 

2. 2 buah karton yang berlubang berbentuk persegi dengan ukuran yang sama 

3. Karton berwarna coklat 

 

Langkah Kegiatan 

1. Siapkan alat dan bahan percobaan. 

2. Letakkan kedua karton berlubang di depan dan karton yang tidak berlubang di 

posisi yang paling belakang. 

3. Tegakkan ketiga karton tersebut dalam satu garis lurus (gunakan penggaris 

panjang untuk mengatur posisinya agar lurus) 

4. Arahkan lampu senter ke lubang karton pertama. Amatilah berkas cahaya 

senter yang tampak di karton ketiga. 

5. Geserlah karton kedua, amati apakah berkas cahaya senter tampak di karton 

ketiga. 

 

Bahan diskusi 

1. Apakah kamu melihat cahaya lampu senter pada karton ketiga ketika karton 

pertama dan karton kedua sejajar? 

 

 

 

2. Apakah kamu masih dapat melihat cahaya lampu senter di karton ketiga ketika 

karton kedua digeser (lubang tidak sejajar)? 
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3. Apa kesimpulan dari percobaan ini? 

 

 

 

4. Seperti halnya percobaan tersebut, cahaya lampu di sebuah ruangan akan 

menyinari sampai mana? Apakah cahaya lampu dapat menyinari ke ruangan di 

sampingnya atau cahaya lampu akan terhenti ketika ada benda yang 

menghalangi cahaya tersebut? 

 

 

 

5. Coba sebutkan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan 

kesamaan sifat cahaya berdasarkan percobaan tersebut! 
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LKK 3 

 

Tujuan kegiatan 

Peserta didik dapat membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. 

 

Alat dan bahan 

1. lampu senter satu buah   7. Plastik hitam 

2. layar satu buah    8. Botol mineral 

3. kertas HVS putih    9. air mineral 

4. karton coklat   10. air sirup 

5. mika hijau    11. air susu 

6. plastik putih 

Langkah Kegiatan 

1. Siapkan alat dan bahan percobaan. 

2. Letakkan kertas HVS di depan layar pada posisi sejajar. Salah satu peserta 

didik memegangi kertas HVS tersebut akan tetapi jangan sampai tangannya 

menghalangi sinar. 

3. Sorotkan lampu senter tepat pada kertas HVS tersebut. 

4. Amati berkas cahaya lampu senter yang diterima layar. 

5. Ulangi langkah-langkah di atas dengan mengganti bahan yang sudah 

disediakan. 

6. Kemudian catat hasil pengamatanmu ke dalam tabel tersebut. 

No. Benda Cahaya lampu senter 

diterima layar 

Cahaya lampu senter 

tidak diterima layar 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Bahan diskusi 

1. Apakah ada perbedaan berkas cahaya yang muncul antara benda satu dengan 

yang lain ketika disorotkan lampu senter? 

 

 

 

2. Apa yang kamu ketahui mengenai benda bening? Apakah benda tersebut dapat 

menembus cahaya? 

 

 

 

3. Apa yang kamu ketahui mengenai benda gelap? Apakah benda tersebut dapat 

menembus cahaya? 

 

 

 

4. Sebutkan benda yang tergolong benda bening dan benda yang tergolong benda 

gelap berdasarkan percobaan tersebut! 

 

 

 

5. Apakah kesimpulan dari kegiatan ini? 

 

 

 

6. Coba berilah contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan 

kesamaan sifat cahaya berdasarkan percobaan tersebut! 
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LKK 4 

 

Tujuan kegiatan 

Peserta didik dapat mengamati sifat cahaya yang dapat dipantulkan. 

 

Alat dan bahan 

1. lampu senter yang kecil 1 buah 

2. cermin 1 buah 

3. karton berwarna hitam satu buah 

4. tripleks 

5. tegel keramik satu buah 

6. tanah 

 

Langkah Kegiatan 

1. Letakkan cermin datar di atas meja. Kemudian sorotkan lampu senter ke 

cermin dengan posisi miring. Amati cahaya pantulnya. 

2. Ulangi langkah nomor 1 di atas dengan mengganti cermin dengan tripleks, 

karton hitam, tegel keramik, dan tanah. Amati cahaya pantulnya dari masing-

masing benda tersebut. (percobaan dilakukan di ruang gelap) 

 

Bahan diskusi 

1. Adakah perbedaan arah sinar pantul dari setiap benda-benda tersebut? 

 

 

 

2. Bagaimana arah sinar pantul yang dibentuk oleh cermin dan tegel keramik? 

Tergolong dalam pemantulan apa? 
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3. Bagaimana arah sinar pantul yang dibentuk oleh triplek dan tanah? Tergolong 

dalam pemantulan apa? 

 

 

 

4. Apa kesimpulan dari kegiatan ini? 

 

 

 

5. Coba sebutkan contoh cahaya dapat dipantulkan yang pernah kalian alami! 
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LKK 5 

 

Tujuan kegiatan 

Peserta didik dapat mengetahui pembiasan cahaya 

 

Alat dan bahan 

1. Sendok 

2. Gelas berisi air secukupnya 

 

Langkah kegiatan 

1. Ambillah gelas, isi dengan air sampai hampir penuh! 

2. Masukkan sendok ke dalam gelas tersebut!  

3. Amati sendok dalam air dari arah samping gelas! 

 

Bahan Diskusi 

1. Berapa medium yang digunakan pada percobaan tersebut? 

 

 

 

2. Apa yang kalian lihat ketika sendok dimasukan ke dalam gelas? 

 

 

 

3. Apa yang kalian ketahui mengenai pembiasan cahaya? 

 

 

 

4. Apa kesimpulan kegiatan tersebut? 

 

 

 

5. Coba carilah contoh pembiasan cahaya yang pernah kalian alami? 
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LKK 6 

 

Tujuan kegiatan  

Mengamati peristiwa penguraian cahaya. 

 

Alat dan bahan 

1. prisma kaca satu buah 

2. lampu senter kecil satu buah 

3. kertas putih 

 

Langkah kegiatan 

1. Siapkan ruangan yang gelap. 

2. Letakkan selembar kertas putih di meja. 

3. Letakkan prisma di atas kertas putih tersebut, dan lampu senter dengan posisi 

sejajar. 

4. Arahkan cahaya lampu senter ke prisma. Amati cahaya yang telah melewati 

prisma dan tertangkap oleh kertas putih. 

 

Bahan Diskusi 

1. Warna apa saja yang tertangkap oleh layar? 

 

 

 

2. Apakah kesimpulan dari percobaan ini? 

 

 

 

3. Coba carilah peristiwa yang menunjukkan cahaya dapat diuraikan dalam 

kehidupan sehari-hari! 
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Lampiran 4. Alat Evaluasi 

KISI-KISI INSTRUMEN TWO-TIER TEST 

 

Indikator Pemahaman Konsep Indikator Pembelajaran 
Aspek 

Kognitif 

Butir 

Soal 

Jumlah 

Soal 

Menjelaskan (explaining) Menjelaskan sumber cahaya  C2 1, 2 2 

Mencontohkan (exemplifying) Memberikan contoh sumber cahaya. C2 3, 4 2 

Menafsirkan (interpreting) Menginterpretasikan cahaya merambat lurus. C2 5, 6 2 

Mengklasifikasikan (classifying) Mengklasifikasikan benda yang menembus cahaya C2 7, 8 2 

Menarik inferensi(inferring) Menyimpulkan cahaya menembus benda bening. C2 9, 10 2 

Mengklasifikasikan (classifying) Mengklasifikasikan cahaya dapat dipantulkan. C2 11, 12 2 

Membandingkan (comparing) Membedakan pemantulan teratur dan pemantulan baur. C2 13, 14 2 

Menjelaskan (explaining) Menjelaskan cahaya dapat dibiaskan. C2 15, 16 2 

Mencontohkan (exemplifying) Memberikan contoh cahaya dapat dibiaskan. C2 17, 18 2 

Membandingkan (comparing) Membedakan cahaya yang dapat diuraikan C2 19, 20 2 

Menafsirkan (interpreting) Menginterpretasikan cahaya yang dapat diuraikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

C2 21, 22 2 

Menarik inferensi(inferring) Menyimpulkan benda yang menggunakan prinsip sifat 

cahaya 

C2 23, 24 2 



Ela Suryani  36 

 

SOAL EVALUASI 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V / 2 

Alokasi Waktu : 60 menit 

Petunjuk Umum : 

1. Bacalah soal dengan cermat! 

2. Isikan identitas Anda ke dalam lembar jawaban yang tersedia menggunakan 

bolpoin sesuai petunjuk pengisian lembar jawab! 

3. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret! 

SELAMAT MENGERJAKAN 

 

Kerjakanlah dengan cermat! 

1. Kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita apabila terdapat …. 

a. sinar matahari     c. sumber cahaya 

b. bulan      d. lampu 

Alasan : 

a. Matahari merupakan cahaya terbesar di bumi. 

b. Sumber cahaya pasti menghasilkan cahaya. 

c. Bulan menghasilkan cahaya sendiri. 

d. Lampu memancarkan cahaya terbesar di ruangan. 

2. Suatu benda dikatakan sebagai sumber cahaya apabila benda dapat …. 

a. meneruskan cahaya ke mata  c. memantulkan cahaya  

b. dilihat oleh mata    d. menghasikan cahaya  

Alasan : 

Sumber cahaya berpengaruh terhadap …. 

a. kecerahan benda    c. keterlihatan suatu benda 

b. pemantulan cahaya   d. perambatan cahaya 

3. Contoh benda yang menghasilkan cahaya adalah …. 

a. lampu, senter, matahari  c. senter, gelas, bulan 

b. lampu, gelas, matahari  d. senter, kaca, bintang 
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Alasan : 

a. Lampu, senter,matahari merupakan sumber cahaya. 

b. Lampu, gelas, matahari merupakan sumber cahaya. 

c. Senter, gelas, bulan merupakan sumber cahaya. 

d. Senter, kaca, bintang merupakan sumber cahaya. 

4. Benda yang bukan merupakan sumber cahaya adalah …. 

a. api unggun    c. nyala lilin  

b. sinar bohlam    d. cermin 

Alasan : 

a. Cermin tidak menghasilkan cahaya. 

b. Api tidak menghasilkan cahaya sendiri. 

c. Bohlam mampu menghasilkan cahaya. 

d. Lilin yang menyala mampu menghasilkan cahaya sendiri. 

5. Sifat cahaya yang ditunjukkan pada gambar di samping 

adalah cahaya dapat…. 

a. dipantulkan   c. menembus benda bening 

b. merambat lurus  d. dibiaskan 

Alasan : 

a. Cahaya lilin mengalami pembelokan arah. 

b. Lilin memantulkan cahaya di sekitarnya. 

c. Lilin mampu meneruskan cahaya ke benda yang dikenainya. 

d. Arah rambatan cahaya lilin lurus. 

6. Gambar di bawah ini yang menunjukkan sifat cahaya merambat lurus adalah 

…. 

a.      b.        c.     d.  

 

 

Alasan :  

Cahaya yang merambat lurus akan …. 

a. mengakibatkan berkas cahaya tampak lurus 

b. menghasilkan warna pelangi 
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c. memantulkan cahaya ke segala arah 

d. menembus benda-benda bening 

7. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

I. Benda dapat meneruskan cahaya yang mengenainya. 

II. Benda-benda di belakangnya terlihat jelas. 

III. Jernih. 

Pernyataan di atas menunjukkan ciri-ciri benda …. 

a. bening     c. terang 

b. gelap      d. keruh 

Alasan : 

a. Cahaya dapat menembus semua benda bening. 

b. Cahaya tidak dapat menembus benda gelap. 

c. Warna suatu benda tidak mempengaruhi tembus tidaknya cahaya. 

d. Cahaya dapat menembus benda yang keruh. 

8. Perhatikan benda di bawah ini! 

I. Air mineral  III. Kertas putih 

II. Air sirup putih  IV. Kaca 

Yang termasuk benda yang dapat ditembus cahaya adalah …. 

a. I dan II     c. II dan III 

b. I dan IV    d. II dan IV 

Alasan : 

a. Cahaya dapat diteruskan pada benda bening. 

b. Cahaya dapat diteruskan pada benda yang berwarna putih. 

c. Tembus tidaknya cahaya tidak dipengaruhi oleh warna benda. 

d. Tembus tidaknya cahaya dipengaruhi oleh bahan pembuat benda. 

9. Andi menguras kolam ikan yang ada di samping rumah karena dia merasa air 

kolamnya sudah keruh. Setelah airnya dikuras dan diganti yang baru, Andi 

dapat melihat dasar kolam ikannya secara jelas. Peristiwa tersebut 

menunjukkan sifat cahaya yaitu dapat …. 

a. dipantulkan    c. merambat lurus 

b. dibiaskan    d. menembus benda bening 
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Alasan : 

a. Cahaya dapat menembus benda-benda bening. 

b. Cahaya dipantulkan dari benda-benda bening. 

c. Air keruh menghalangi terjadinya pembiasan cahaya. 

d. Air keruh menghalangi terjadinya perambatan cahaya. 

10. Ketika seseorang menyinari triplek menggunakan senter maka sinar senter 

tidak dapat meneruskan cahaya ke belakang triplek. Demikian juga ketika 

kardus coklat dikenai sinar senter maka cahaya tidak mampu menembus 

cahaya ke belakang kardus. Tetapi apabila plastik putih yang bening dikenai 

sinar senter maka cahaya dapat diteruskan sampai belakang plastik. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa…. 

a. semua benda dapat menembus cahaya 

b. semua benda tidak dapat menembus cahaya 

c. hanya benda gelap yang dapat menembus cahaya 

d. hanya benda bening yang dapat menembus cahaya 

Alasan : 

a. Triplek, kardus coklat adalah benda bening. 

b. Plastik putih yang bening adalah benda bening. 

c. Triplek, kardus coklat, dan plastik putih bening adalah benda gelap. 

d. Triplek, kardus coklat, dan plastik putih bening adalah benda gelap. 

11. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

I. Anak melihat bayangan wajahnya menggunakan sendok. 

II. Anak sedang bercermin di depan kaca. 

III. Pengendara motor dapat melihat motor yang berada di belakangnya 

menggunakan kaca spion. 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa cahaya ….. 

a. dapat dibiaskan   c. menembus benda bening 

b. dapat dipantulkan   d. merambat lurus 

Alasan : 

Bayangan terbentuk karena .... 

a. pembiasan cahaya    c. pemantulan cahaya 
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b. cahaya menembus benda bening  d. cahaya merambat lurus 

12. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

          A    B         C    D     

Yang menunjukkan sifat cahaya dapat dipantulkan terlihat pada gambar … 

a. A dan B    c. B dan C 

b. A dan C    d. B dan D 

Alasan : 

a. Cermin akan memantulkan cahaya. 

b. Tumbuhan tidak dapat memantulkan cahaya. 

c. Ikan tidak dapat memantulkan cahaya. 

d. Benda bening dapat memantulkan cahaya. 

13. Pemantulan baur terjadi pada kayu yang berlubang sedangkan pemantulan 

teratur terjadi pada …. 

a. gundukan pasir   c. kaca 

b. batu bata    d. tembok 

Alasan : 

Pemantulan teratur terjadi pada benda …. 

a. kasar      c. padat 

b. licin      d. cair 

14. Pernyataan di bawah ini yang paling benar adalah …. 

a. pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai benda kasar 

b. berkas cahaya dari pemantulan teratur adalah teratur dan ke segala arah 

c. pemantulan baur terjadi jika cahaya mengenai benda datar 

d. berkas cahaya dari pemantulan baur adalah tidak teratur dan ke segala arah 

Alasan : 

a. Kekasaran permukaan benda tidak mempengaruhi pemantulan cahaya. 

b. Permukaan benda datar akan memantulkan cahaya ke segala arah. 

c. Permukaan benda licin akan memantulkan cahaya secara teratur. 
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d. Permukaan benda kasar akan memantulkan cahaya ke segala arah. 

15. Pembiasan cahaya dapat terjadi apabila cahaya …. 

a. merambat pada medium yang sama 

b. merambat pada medium yang berbeda 

c. memantul pada medium yang sama 

d. memantul pada medium yang berbeda 

Alasan : 

Pembiasan cahaya merupakan …. 

a. pembelokan cahaya    c. pemantulan cahaya 

b. perambatan cahaya    d. penguraian cahaya 

16. Apabila cahaya datang dari udara ke air, maka cahaya akan  .... 

a. dibiaskan mendekati garis normal 

b. dibiaskan menjauhi garis normal 

c. dipantulkan kembali 

d. merambat lurus 

Alasan : 

a. Air lebih rapat dibandingkan udara sehingga dibiaskan mendekati garis 

normal. 

b. Udara lebih rapat dibandingkan air sehingga dibiaskan menjauhi garis 

normal 

c. Air dan udara akan mengalami pemantulan cahaya. 

d. Udara mengalami perambatan lurus ke air. 

17. Salah satu contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah …. 

a. kita dapat melihat ikan yang berada di dalam akuarium 

b. terjadinya embun  setelah turunnya air hujan 

c. koin di dalam air terlihat lebih dekat daripada jarak sesungguhnya 

d. dasar kolam renang terlihat jelas  

Alasan :  

Pembiasan merupakan …. 

a. pembelokan cahaya    c. pemantulan cahaya 

b. perambatan cahaya    d. penguraian cahaya 
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18. Gambar berikut yang bukan termasuk contoh pembiasan cahaya adalah …. 

a.      b.       c.      d. 

 

Alasan : 

a. Pensil terlihat patah merupakan contoh cahaya menembus benda bening. 

b. Ikan di akuarium terlihat lebih besar dibandingkan aslinya merupakan 

contoh pembiasan cahaya. 

c. Ikan di kolam terlihat jelas merupakan contoh cahaya menembus benda 

bening. 

d. Kolam renang terlihat lebih dangkal dari sesungguhnya merupakan contoh 

pembiasan cahaya. 

19. Cahaya lampu neon merupakan cahaya yang .... 

a. dapat dibiaskan   c. dapat diurai 

b. tidak dapat dibiaskan   d. tidak dapat diurai 

Alasan :  

Cahaya lampu neon merupakan …. 

a. cahaya putih seperti cahaya putih matahari 

b. bukan cahaya putih yang berbeda dengan cahaya putih matahari 

c. contoh peristiwa pembiasan cahaya 

d. contoh peristiwa pemantulan cahaya 

20. Berikut ini yang menunjukkan cahaya terdiri atas beberapa warna adalah …. 

a. cahaya yang masuk ke rumah dari kaca jendela 

b. cahaya matahari terlihat di dasar kolam 

c. balon air yang ditiup di bawah sinar matahari 

d. tongkat di bawah terik matahari membentuk bayangan 

Alasan :  

Cahaya matahari akan …. 

a. menguraikan cahaya putih menjadi warna pelangi 

b. mengalami pemantulan cahaya membentuk warna pelangi 

c. terjadi pembiasan cahaya yang membentuk warna pelangi 

d. merambat lurus sehingga membentuk warna pelangi 
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21. Titik-titik air hujan yang terkena sinar matahari akan menyebabkan terjadinya 

…. 

a.     b.      c.     d.  

 

Alasan : 

Sinar matahari akan …. 

a. terurai warnanya  c. mengubah titik-titik air menjadi embun 

b. menguapkan air hujan  d. bersenyawa dengan air menjadi petir 

22. Gambar di samping menunjukkan cahaya matahari terdiri atas .... 

a. warna putih    c. berbagai warna 

b. warna kuning    d. hanya satu warna 

Alasan : 

Cahaya matahari dapat …. 

a. dibiaskan   c. dipantulkan 

b. diuraikan   d. menembus benda bening 

23. Sinta membutuhkan alat untuk melihat benda-benda kecil agar tampak besar 

dan jelas. Alat itu biasanya digunakan oleh tukang reparasi jam tangan. Alat 

yang dibutuhkan Sinta adalah …. 

a. cermin     c. prisma kaca 

b. lup     d. kaca jendela 

Alasan : 

a. Lup memanfaatkan prinsip sifat-sifat lensa cembung. 

b. Cermin memanfaatkan prinsip sifat-sifat lensa cekung. 

c. Kaca jendela memanfaatkan prinsip sifat-sifat lensa datar. 

d. Prisma kaca memanfaatkan prinsip sifat-sifat lensa cembung-cekung. 

24. Periskop digunakan untuk melihat permukaan laut pada kapal selam. Cahaya 

dari atas permukaan laut ditangkap oleh suatu cermin, kemudian dipantulkan 

menuju mata pengamat di dalam kapal selam. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa periskop memanfaatkan prinsip sifat cahaya yaitu cahaya dapat …. 

a. diuraikan    c. menembus benda bening 

b. dibiaskan     d. dipantulkan   



Ela Suryani  44 

 

Alasan : 

a. Sinar matahari yang memantul pada periskop akan menguraikan cahaya. 

b. Cermin pada periskop akan memantulkan cahaya. 

c. Pembiasan cahaya akan terjadi pada air laut yang terlihat dangkal. 

d. Cahaya dapat menembus air laut yang terlihat dari kapal selam. 
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LEMBAR JAWABAN 

Petunjuk Pengisian : 

Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang paling tepat pada soal tingkat 

pertama dan soal tingkat kedua (alasan)! 

No. Soal tingkat pertama Soal tingkat kedua (alasan) 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

6.  

 

 

7.  

 

 

8.  

 

 

9.  

 

 

10.  

 

 

11. 

 

  

12. 

 

  

13. 

 

  

14. 

 

  

15. 

 

  

16. 

 

  

17. 

 

  

18. 

 

  

Dst.  

 

 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 
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KUNCI JAWABAN 

No. Tingkat Pertama Alasan 

1. C B sumber cahaya pasti menghasilkan cahaya. 

2. D C keterlihatan suatu benda. 

3. A A lampu, senter,matahari merupakan sumber 

cahaya 

4. D A Cermin tidak menghasilkan cahaya. 

5. B D Arah rambatan cahaya lilin lurus. 

6. C A Cahaya yang merambat lurus mengakibatkan 

terbentuknya bayangan 

7. A A Semua benda bening dapat menembus cahaya. 

8. B A Benda yang jernih dapat menembus cahaya 

9. D A Air bening dapat menembus cahaya 

10. D B Plastik putih yang bening adalah benda bening. 

11. B C Bayangan terbentuk karena adanya pemantulan 

cahaya 

12. A A Cermin akan memantulkan cahaya. 

13. C B Pemantulan teratur terjadi pada benda licin. 

14. D D Pemantulan baur terjadi ketika mengenai benda 

kasar. 

15. B A Pembiasan merupakan pembelokan cahaya. 

16. A A Air lebih rapat dibandingkan udara sehingga 

dibiaskan mendekati garis normal. 

17. C A. Pembiasan merupakan pembelokan cahaya. 

 

18. C C Ikan di kolam terlihat jelas merupakan contoh 

cahaya menembus benda bening 

19. D B Cahaya lampu neon berbeda dengan cahaya 

putih matahari. 

20. C A Adanya penguraian cahaya 

21. C A Peristiwa penguraian cahaya 

22. C B dapat diuraikan 

23. B A memanfaatkan prinsip sifat-sifat lensa cembung. 

24. D B Ada cermin yang memantulkan cahaya. 
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Lampiran 5. Pedoman Wawancara 

 

Aspek Bentuk Pertanyaan 

Profil 

Pemahaman 

Konsep 

Menafsirkan 

1. Apa jawaban dari soal nomor 5? Bersumber dari mana? 

2. Pada nomor 5 itu gambar apa? 

3. Coba kaitkan dengan konsep IPA berdasarkan gambar 

tersebut! 

4. Peristiwa tersebut menunjukkan sifat cahaya apa? 

5. Perhatikan gambar pada opsi soal nomor 6, coba sebutkan! 

6. Apa jawaban dari soal nomor 6? 

7. Mengapa kamu yakin jawabannya itu? 

8. Apa yang kamu ketahui tentang cahaya merambat lurus? 

9. Perhatikan gambar pada opsi soal nomor 21, coba sebutkan! 

10. Apa gambar yang terdapat pada soal nomor 22? 

11. Apa jawaban dari soal nomor 21 dan 22? 

12. Mengapa kamu memilih jawaban itu? Bersumber darimana? 

13. Apa yang kamu ketahui tentang sifat cahaya dapat 

diuraikan? 

14. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal 

nomor 5, 6, 21, dan 22? Kalau iya, di bagian apa? 

Mencontohkan 

1. Berikan contoh benda yang menghasilkan cahaya! 

2. Benda tersebut dinamakan apa? 

3. Apa jawaban dari soal nomor 3 dan 4? 

4. Mengapa memilih jawaban itu? Bersumber darimana? 

5. Apa jawaban dari soal nomor 17? 

6. Coba dibaca opsi a, b, c, d soal nomor 17 itu termasuk 

contoh sifat cahaya apa? 

7. Apa jawaban dari soal nomor 18? 

8. Mengapa menjawab jawaba itu? Bersumber darimana? 

9. Apa yang kamu ketahui mengenai pembiasan? 

10. Sebutkan contoh peristiwa pembiasan cahaya! 

11. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal 

nomor 3, 4, 17, dan 18? Kalau iya, di bagian apa? 

Mengklasifikasikan 

1. Apa jawaban dari soal nomor 7? 

2. Mengapa memilih jawaban itu?Bersumber dari mana? 

3. Apa saja ciri-ciri dari kelompok benda bening, gelap, 

terang, dan keruh? 

4. Apa jawaban dari soal nomor 8?  

5. Kamu sudah paham konsep kelompok benda yang dapat 

ditembus cahaya? Coba jelaskan! 

6. Coba kelompokkan benda yang dapat ditembus cahaya dan 

tidak dapat ditembus cahaya berdasarkan soal nomor 8! 

7. Apa jawaban soal nomor 11? Mengapa memilih jawaban 

2
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Aspek Bentuk Pertanyaan 

itu? 

8. Coba kelompokkan peristiwa yang menunjukkan sifat 

cahaya dapat dipantulkan dan sifat cahaya dapat menembus 

benda bening berdasarkan soal nomor 12! 

9. Apa jawaban soal nomor 12? Mengapa memilih jawaban 

itu? 

10. Apa yang kamu ketahui tentang sifat cahaya dapat 

dipantulkan? 

11. Apakah kamu kesulitan bentuk soal mengelompokan seperti 

itu? 

12. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal 

nomor 7, 8, 11, dan 12? Kalau iya, di bagian apa? 

Menarik Inferensi 

1. Apa kesimpulan dari soal nomor 9? Apa jawabannya? 

2. Mengapa kamu memilih jawaban itu? 

3. Kalau kita dapat melihat dasar ikan secara jelas termasuk 

sifat cahaya apa? 

4. Kalau kita melihat dasar ikan lebih dangkal dari sebelumnya 

termasuk sifat cahaya apa? 

5. Apa jawaban dari soal nomor 10? Mengapa memilih 

jawaban itu? 

6. Apakah kamu sudah paham mengenai konsep cahaya dapat 

menembus benda bening? 

7. Apakah benda yang berwarna putih dapat ditembus cahaya? 

Mengapa? 

8. Apa kesimpulan dari pernyataan soal nomor 23? 

9. Apa kegunaan lup, cermin, kaca jendela, dan prisma kaca? 

Lalu lensa apa saja yang dimanfaatkan oleh benda? 

10. Apakah kalian pernah praktik membuat periskop? 

11. Apa jawaban dari soal nomor 24? Mengapa memilih 

jawaban itu? 

12. Apakah guru pernah memperlihatkan benda yang yang 

memanfaatkan sifat cahaya? 

13. Darimana kamu mengetahui benda-benda itu? 

14. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal 

nomor 9, 10, 23, dan 24? Kalau iya, di bagian apa? 

Membandingkan 

1. Apa jawaban dari soal nomor 13? Mengapa memilih 

jawaban itu? 

2. Apa jawaban dari soal nomor 14? Mengapa memilih 

jawaban itu? 

3. Apa perbedaan pemantulan teratur dan pemantulan baur? 

4. Apakah kamu sudah paham mengenai konsep pemantulan? 

5. Darimana kamu paham mengenai konsep tersebut? 

6. Apakah lampu neon dan sinar matahari itu sama? 
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Aspek Bentuk Pertanyaan 

7. Apa jawaban dari soal nomor 19? Mengapa memilih 

jawaban itu? 

8. Sinar matahari terdiri atas warna apa? 

9. Apakah semua sinar yang berwarna putih dapat diuraikan 

menjadi berbagai warna (merah, jingga, kuning, hijau, biru, 

dan ungu)? Mengapa demikian? 

10. Apa jawaban dari soal nomor 20? Mengapa memilih 

jawaban itu? 

11. Apa yang kamu ketahui tentang penguraian cahaya?Apakah 

sama dengan pembiasan cahaya? 

12. Apa perbedaan sifat cahaya dapat diuraikan dan cahaya 

dapat dibiaskan? 

13. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal 

nomor 13, 14, 19, dan 20? Kalau iya, di bagian apa? 

Menjelaskan 

1. Jelaskan pengertian sumber cahaya! 

2. Apa jawaban dari soal nomor 1? Jelaskan alasannya! 

3. Apa jawaban dari soal nomor 2? Jelaskan alasannya! 

4. Jelaskan kegunaan sumber cahaya? 

5. Jelaskan kita dapat melihat benda? 

6. Informasi itu kamu dapatkan darimana? 

7. Apa jawaban dari soal nomor 15? Jelaskan! 

8. Apa jawaban dari soal nomor 16? Jelaskan! 

9. Bagaimana pembiasan itu dapat terjadi? 

10. Jelaskan kerapatan udara dan air! Manakah yang lebih 

rapat? 

11. Apakah guru kelas pernah menjelaskan atau 

mendemostrasikan mengenai konsep pembiasan? 

12. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal 

nomor 1, 2, 15, dan 16? Kalau iya, di bagian apa? 

Implementa

si Two-tier 

Test 

Guru 

1. Apakah Ibu pernah menggunakan instrumen two-tier test 

sebagai alat evaluasi? 

2. Apakah sudah mengetahui adanya alat evaluasi berupa two-

tier test bu? 

3. Biasanya soal yang diberikan untuk siswa seperti apa? 

4. Apakah pilihan ganda 1 tingkat tersebut dapat menganalisis 

pemahaman siswa bu? 

5. Menurut ibu, bagaimana instrumen two-tier test jika 

diberikan kepada siswa? 

6. Apa keunggulan two-tier test? 

7. Apa kelemahan two-tier test? 

8. Kira-kira ibu dapat menyusun alat evaluasi tersebut? 

Siswa 

1. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal 
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Aspek Bentuk Pertanyaan 

yang diberikan kakak? 

2. Apakah pernah mendapat tes evaluasi yang bentuknya 2 

tingkatan seperti itu? 

3. Biasanya soal yang diberikan guru seperti apa? 

4. Apa yang menjadi kesulitan dalam menjawab two-tier test? 

5. Yakin dengan jawaban soal tingkat pertama dan tingkat 

keduanya benar dek? 

6. Biasanya di soal tingkat pertama atau soal tingkat kedua 

yang susah? 

 


