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Kata Pengantar 
 

 
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

karunia dan hidayah-Nya, kami dapat menyusun bahan ajar modul manual 

untuk SMK Bidang Adaptif, yakni mata-pelajaran Fisika, Kimia dan 

Matematika. Modul yang disusun ini menggunakan pendekatan pembelajaran 

berdasarkan kompetensi, sebagai konsekuensi logis dari Kurikulum SMK Edisi 

2004 yang menggunakan pendekatan kompetensi (CBT: Competency Based 

Training).  

Sumber dan bahan ajar pokok Kurikulum SMK Edisi 2004 adalah modul, 

baik modul manual maupun interaktif dengan mengacu pada Standar 

Kompetensi Nasional (SKN) atau standarisasi pada dunia kerja dan industri. 

Dengan modul ini, diharapkan digunakan sebagai sumber belajar pokok oleh 

peserta diklat untuk mencapai kompetensi kerja standar yang diharapkan 

dunia kerja dan industri.   

Modul ini disusun melalui  beberapa tahapan proses, yakni mulai dari 

penyiapan materi modul, penyusunan naskah secara tertulis, kemudian 

disetting dengan bantuan alat-alat komputer, serta divalidasi dan diujicobakan 

empirik secara terbatas. Validasi dilakukan dengan teknik telaah ahli (expert-

judgment), sementara ujicoba empirik  dilakukan pada beberapa peserta 

diklat SMK. Harapannya, modul yang telah disusun ini merupakan bahan dan 

sumber belajar yang berbobot untuk membekali peserta diklat kompetensi 

kerja yang diharapkan. Namun demikian, karena dinamika perubahan sain 

dan teknologi di  industri begitu cepat terjadi, maka modul ini masih akan 

selalu dimintakan masukan untuk bahan perbaikan atau direvisi agar supaya 

selalu relevan dengan kondisi lapangan. 

Pekerjaan berat ini dapat terselesaikan, tentu dengan banyaknya 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang perlu diberikan penghargaan 

dan ucapan terima kasih. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini tidak 
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berlebihan bilamana disampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang 

sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, terutama tim penyusun modul 

(penulis, editor, tenaga komputerisasi modul, tenaga ahli desain grafis) atas 

dedikasi, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menyelesaikan 

penyusunan modul ini. 

Kami mengharapkan saran dan kritik dari para pakar di bidang 

psikologi, praktisi dunia usaha dan industri, dan pakar akademik sebagai 

bahan untuk melakukan peningkatan kualitas modul. Diharapkan para 

pemakai berpegang pada azas keterlaksanaan, kesesuaian dan fleksibilitas, 

dengan mengacu pada perkembangan IPTEK pada dunia usaha dan industri 

dan potensi SMK dan dukungan dunia usaha industri dalam rangka membekali 

kompetensi yang terstandar pada peserta diklat. 

Demikian, semoga modul ini dapat bermanfaat bagi kita semua, 

khususnya peserta diklat SMK Bidang  Adaptif untuk mata-pelajaran 

Matematika, Fisika, Kimia, atau praktisi yang sedang mengembangkan modul  

pembelajaran untuk SMK. 

 

     Jakarta, Desember 2004 
a.n. Direktur Jenderal Pendidikan 
Dasar dan Menengah 
Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan, 

                                                        

Dr. Ir. Gatot Hari Priowirjanto, M.Sc. 
NIP 130 675 814 
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DAFTAR JUDUL MODUL 

 
No. Kode Modul Judul Modul 

1 FIS.01 Sistem Satuan dan Pengukuran 
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19 FIS.19 Optik dan Aplikasinya 
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21 FIS.21 Listrik Dinamis 

22 FIS.22 Arus Bolak-Balik 

23 FIS.23 Transformator 
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25 FIS.25 Semikonduktor 

26 FIS.26 Piranti semikonduktor (Dioda dan Transistor) 

27 FIS.27 Radioaktif dan Sinar Katoda 

28 FIS.28 Pengertian dan Cara Kerja Bahan 
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Glossary 
 
 

ISTILAH KETERANGAN 

Sumber cahaya Benda-benda yang memancarkan keluar gelom 
bang cahaya dari dirinya. 

Spektrum cahaya Susunan gelombang cahaya yang menghasilkan 
berbagai warna cahaya. 

Flux cahaya Kecepatan cahaya tampak dipancarkan dari 
sumber cahaya. 

Intensitas cahaya Flux cahaya yang jatuh pada 1 m2 bola yang 
berjari-jari 1 m. 

Warna cahaya Interpretasi syarat otak dari informasi sensori 
manusia atau hewan saat cahaya mengenai 
syaraf pada retina dalam rentang gelombang 
cahaya tampak.  

Indeks bias  Ukuran berapa besar cahaya mengalami 
pembelokkan pada saat cahaya tersebut masuk 
ke medium dari ruang hampa.  

Pembiasan cahaya Pembelokkan arah perambatan sinar karena 
melewati dua medium yang berbeda kerapatan 
atau indeks biasnya. 

Pemantulan teratur Pemantulan oleh permukaan yang halus, 
sehingga sinar-sinar pantul sejajar. 

Pemantulan baur Pemantulan oleh permukaan yang kasar, 
sehingga sinar-sinar pantul tak sejajar.  

Bayangan nyata Bayangan dari suatu benda oleh cermin atau 
lensa yang dapat ditangkap oleh layar, yang 
merupakan hasil dari pertemuan sinar-sinar 
cahaya  

Bayangan maya Bayangan dari suatu benda oleh cermin atau 
lensa yang tak dapat ditangkap oleh layar, yang 
merupakan hasil dari pertemuan perpanjangan 
sinar-sinar cahaya. 

Alat-alat optik Alat-alat yang prinsip kerjanya berkaitan dengan 
sifat-sifat cahaya. Misalnya lup, mikroskop. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Deskripsi 

Dalam modul ini anda akan mempelajari tentang optik. Materi 

optik disini lebih menekankan pada konsep  cahaya, pemantulan dan 

pembiasan cahaya. Konsep cahaya diantaranya berkaitan dengan 

pengertian cahaya, sumber-sumber cahaya, dan warna cahaya. 

Pengertian cahaya dikaitkan dengan sifat-sifat cahaya, misalnya cahaya 

berupa aliran partikel , teori lain berpendapat cahaya merupakan 

gelombang. Sumber cahaya ditinjau dari intensitas cahaya, 

penerangan, dan flux cahaya. Warna cahaya meliputi campuran warna  

cahaya yaitu campuran warna substraktif dan campuran warna aditif 

serta warna cahaya yang dihasilkan oleh lapisan tipis.  Cahaya yang 

mengenai cermin akan dipantulkan. Hasil pemantulannya tergantung 

pada jenis cermin, cermin datar, cermin cekung atau cermin cembung.  

Akibat pemantulan, benda di depan cermin akan menghasilkan 

bayangan yang bersifat nyata atau maya tergantung pada jenis cermin 

atau  jarak benda terhadap cermin.  Contoh terbentuknya  bayangan 

pada cermin dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya bayangan yang 

di hasilkan oleh seorang yang sedang berada di depan cerman datar, 

dan bayangan benda-benda pada kaca spion. Cahaya yang mengenai  

lensa cekung dan lensa cembung akan dibiaskan. Akibatnya benda di 

depan lensa akan menghasilkan bayangan yang bersifat nyata atau 

maya tergantung pada jenis lensa maupun jarak benda terhadap lensa.  

Penerapan lensa pada alat-alat optik diantaranya mata dan mikroskop.    
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B. Prasyarat 

Untuk dapat  mempelajari modul optik ini anda harus menguasai 

lebih dahulu sifat-sifat cahaya, hukum-hukum pemantulan pada cemin 

dan pembiasan pada lensa dan prisma. 

 

C. Petunjuk Penggunaan Modul 

? Pelajari daftar isi serta skema kedudukan modul dengan cermat dan 

teliti, karena dalam skema modul akan tampak kedudukan modul 

yang sedang anda pelajari ini diantara modul-modul yang lain. 

? Kerjakan pertanyaan dan soal dalam cek kemampuan sebelum 

mempelajari modul ini. Jika anda mengalami kesulitan, pelajari 

materi dan contoh soal. 

? Pahami setiap materi teori dasar yang akan menunjang penguasaan 

suatu pekerjaan dengan membaca secara teliti. Kerjakan evaluasi 

atau tugas di akhir materi sebagai sarana latihan, apabila perlu 

dapat anda konsultasikan pada guru. 

? Kerjakan tes formatif dengan baik, benar dan jujur sesuai dengan 

kemampuan anda, setelah mempelajari modul ini. 

? Catatlah kesulitan yang anda dapatkan dalam modul ini untuk 

ditanyakan kepada guru pada saat kegiatan tatap muka. 

? Bacalah referensi lain yang berhubungan dengan materi modul agar 

anda mendapatkan pengetahuan tambahan. 
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D. Tujuan Akhir 

 Setelah mempelajari modul ini, diharapkan anda dapat: 

? Membedakan antara benda sebagai sumber cahaya dan benda 

bukan sumber cahaya.  

? Menyebutkan rentang panjang gelombang cahaya tampak dari 

spektrum gelombang elektromagnetik. 

? Menghitung besarnya fluk cahaya dan intensitas cahaya. 

? Menjelaskan terjadinya pelangi. 

? Menggambarkan warna cahaya yang dihasilkan oleh cahaya putih 

pada saat melewati prisma. 

? Menjelaskan terjadinya warna-warna cahaya pada lapisan tipis. 

? Membedakan antara warna primer dan sekunder. 

? Menjelaskan dan menyebutkan warna-warna komplementer. 

? Menjelaskan sifat-sifat bayangan benda yang berada di depan 

cermin datar dilengkapi dengan gambar jalannya sinar. 

? Menjelaskan sifat-sifat bayangan benda yang berada di depan 

cermin cembung dilengkapi dengan gambar jalannya sinar. 

? Menjelaskan sifat-sifat bayangan benda yang berada di depan 

cermin cekung dilengkapi dengan gambar jalannya sinar. 

? Menjelaskan sifat-sifat bayangan benda yang berada di depan lensa 

cekung dilengkapi dengan gambar jalannya sinar. 

? Menjelaskan sifat-sifat bayangan benda yang berada di depan lensa 

cembung dilengkapi dengan gambar jalannya sinar. 

? Menyebutkan beberapa alat optik dan prinsip kerjanya. 
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E. Kompetensi 

Kompetensi   : APLIKASI OPTIK 
Program Keahlian  : Program Adaptif  

    Matadiklat/Kode            : FISIKA/FIS.19 
Durasi Pembelajaran  :  18  jam @ 45 menit 

 

MATERI POKOK PEMBELAJARAN 
SUB 

KOMPETENSI 
KRITERIA KINERJA  LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

1. Mengindentifi-
kasi cahaya 

 
 
 
 
 
 
 

? Cahaya diidentifikasi 
dengan tepat. 

? Sumber dan sifat 
cahaya diidentifikasi 
dengan tepat 

 

?  Cahaya 
?  Berfungsi 

mendukung materi: 
- Desain grafis 
- Setting 
- Fotoreproduksi 
- Offset dan sablon 
- Lipat 
- Penjilidan 

? Teliti 
? Cermat 
? Jujur  

? Pengertian cahaya 
? Sumber-sumber 

cahaya 
? Sifat-sifat cahaya 
? Pemantulan cahaya 
? Pembiasan cahaya 
 

? Praktik menggunakan 
alat-alat optik 

2. Mengindentifi-
kasi cermin 

?  Cermin diindetifikasi 
berdasarkan bentuknya 

?  Cermin 
?  Digunakan untuk 

mendukung materi: 
- Desain grafis 
- Setting 
- Fotoreproduksi 
- Cetak tinggi 
- Ofset 
- Sablon 

   - Lipat dan penjilidan 

? Teliti 
? Cermat 
? Jujur  

? Jenis-jenis cermin 
? Sifat-sifat cermin 

datar, cekung dan 
cembung. 

 

? Praktik menggunakan 
alat-alat optik 
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MATERI POKOK PEMBELAJARAN 
SUB 

KOMPETENSI 
KRITERIA KINERJA  LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

33. Mengindentifikasi 
lensa 

 
 

?  Lensa diindentifikasikan 
berdasarkan sifat lensa  

?  Lensa 
?  Digunakan untuk 

mendukung materi: 
- Desain grafis 

   - Setting 
- Fotoreproduksi 
- Cetak tinggi 
- Ofset 
- Sablon 

   - Lipat dan penjilidan  

? Teliti 
? Cermat 
? Jujur  

? Sifat-sifat lensa 
? Perhitungan besaran 

pada cermin dan lensa 
? Pengenalan alat optik: 

loup, mikroskop, slide, 
proyektor, dan OHP 

? Praktik menggunakan 
alat-alat optik 
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F. Cek Kemampuan  

1. Jelaskan sifat-sifat titik bayangan yang terlihat pada cermin cembung. 

2. Di mana bayangan benda pada cermin cekung? 

3. Jelaskan sifat-sifat fisik bayangan maya? 

4. Suatu benda di tempatkan 25,0 cm dari lensa cembung yang 

mempunyai jarak fokus 5,0 cm.  

5. Di mana letak bayangannya? 

a. Di mana letak bayangannya ? 

b. Jika benda tingginya 4,0 cm, berapa tinggi bayangannya ? 

c. Bayangannya terbalik atau tegak ? 

d. Cahaya dari udara jatuh pada sepotong kaca tebal dengan indek 

bias 1,51 pada sudut 45º. Berpakah sudut biasnya? 

6. Berkas cahaya merambat dari udara ke air pada sudut 60º. Tentukan 

sudut biasnya. 

7. Berkas cahaya jatuh pada berlian intan pada sudut 45º. 

? Berapa sudut biasnya? 

? Bandingkan jawabanmu pada no.7a dengan no. 5. Kaca atau 

berlian yang lebih mem bengkokkan cahaya? 

8.     Billa cahaya hijau dan cahaya magenta dipadukan pada layar putih, 

bagaimana warna layar tersebut? 

9. Jelaskan mengapa pada lapisan tipis air sabun menjadi berwarna-

warni bila terkena sinar matahari? 

10. Sebuah benda terletak pada jarak 15 cm didepan sebuah cermin 

cekung yang berjari-jari 20 cm. Tentukan sifat bayangan benda 

yang terbentuk oleh cermin tersebut . 

 

 

 

 

 

 



Modul.FIS.19_Optik                                                                                 7 

 

 

 

 

BAB II. PEMBELAJARAN 
 

 

A.   Rencana Belajar Peserta Diklat 

Kompetensi  : Mengidentifikasi Optik 

Sub Kompetensi : 1. Mengidentifikasi Cahaya. 
2. Mengidentifikasi Cermin. 
3. Mengidentifikasi Lensa. 
4. Mengidentifikasi Alat Optik. 
 

Tulislah semua jenis kegiatan yang anda lakukan di dalam tabel kegiatan 

di bawah ini. Jika ada perubahan dari rencana semula, berilah alasannya 

kemudian mintalah tanda tangan kepada guru atau instruktur anda. 

Jenis 
Kegiatan 

 
Tanggal 

 
Waktu 

Tempat 
Belajar 

Alasan 
Perubahan 

Tanda 
Tangan 

Guru 
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B.  KEGIATAN BELAJAR 

 

1. Kegiatan Belajar 1 

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 

Setelah mempelajari kegiatan belajar 1, diharapkan anda dapat: 

? Mengenal cahaya adalah bagian yang dapat dilihat mata dari 

keseluruhan rentang frekuensi elektromagnetik. 

? Menggambarkan model sinar cahaya. 

? Mendefinisikan intensitas cahaya, flux cahaya, dan penyinaran. 

? Menjelaskan pembentukan warna oleh cahaya dan oleh pigmen-

pigmen atau zat warna. 

? Menjelaskan penyebab dan memberi contoh penggunaan pada 

lapisan tipis.  

 

b. Uraian Materi 

 

1) Dasar-dasar Cahaya 

  Pada awalnya para ilmuwan menganggap bahwa cahaya adalah 

aliran partikel-partikel yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Namun, 

tidak semua sifat-sifat cahaya dapat dijelaskan dengan teori tersebut. 

Percobaan-percobaan menunjukkan bahwa cahaya juga berlaku 

/bersifat seperti gelombang. Sekarang, (sifat) alamiah cahaya 

dijelaskan dalam istilah partikel dan gelombang. Pada bab ini, anda 

akan menerapkan apa yang telah anda pelajari tentang gelombang 

mekanik untuk mempelajari cahaya. 

 

2) Cahaya 

Apakah cahaya itu? Cahaya adalah rentang  frekuensi 

gelombang elektromagnetik yang merangsang retina mata. Gelombang 
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cahaya mempunyai panjang gelombang dari kurang lebih 400 nm (4.00 

x 10-7 m) sampai 700 nm (7.00 x 10-7). Panjang gelombang terpendek 

terlihat sebagai cahaya ungu. Seiring dengan peningkatan panjang 

gelombang warna akan berubah secara gradual (bertahap) nila, biru, 

hijau, kuning, orange, dan yang terakhir merah, seperti yang 

ditunjukkan pada   Gambar 1-1. 

 Cahaya merambat dalam (bentuk) garis lurus dalam ruang 

hampa atau dalam medium homogen yang lain. Bagaimanakah anda 

mengetahui hal ini?Jika cahaya dari matahari atau senter dibuat dapat 

terlihat dengan partikel-partikel debu di udara, lintasan cahaya terlihat 

sebagai garis lurus. Pada saat tubuhmu menghalangi sinar matahari, 

anda melihat bayang-bayang tajam. Juga, otak kita menentukan letak 

benda-benda dengan anggapan secara otomatis bahwa cahaya 

merambat dari benda ke mata kita sepanjang lintasan lurus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lintasan garis lurus cahaya telah menuntun ke model sinar 

cahaya. Sinar adalah garis lurus yang mewakili lintasan tajam berkas 

cahaya. Penggunaan diagram sinar untuk mempelajari perjalanan 

cahaya, disebut optik sinar atau optik geometrik. Walaupun optik sinar 

mengabaikan sifat alami gelombang cahaya, optik sinar sangat 

bermanfaat untuk menjelaskan bagaimana cahaya dipantulkan dan 

dibiaskan.  

 
Gambar 1-1 Spektrum cahaya 
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3) Sumber-sumber Cahaya 

 

Apakah perbedaan antara cahaya 

nyala lilin dan cahaya bulan? 

Cahaya lilin, dapat terjadi pada 

siang maupun malam hari, tetapi 

cahaya bulan hanya terang bila 

malam hari. Namun sebenarnya 

terdapat perbedaan mendasar 

yang penting diantara kedua 

cahaya tersebut. Benda bersinar 

memancarkan gelombang-gelombang cahaya, benda yang disinari 

memantulkan gelombang-gelombang cahaya yang dihasilkan oleh 

sumber-sumber cahaya dari luar, seperti digambarkan pada         

Gambar 1-2. Sebuah lampu pijar, seperti bola lampu pada umumnya, 

adalah bersinar karena energi listrik memanaskan kawat tungster kecil 

didalam bola lampu dan menyebabkan kawat tersebut berpijar. Benda-

benda berpijar mamancarkan cahaya, sebagai hasil dari benda tersebut 

bersuhu tinggi. Sebaliknya, reflector (pemantul) pada sepeda, bekerja 

sebagai benda yang disinari. Pemantul sepeda tersebut didesain untuk 

memantulkan lampu utama automobile. 

 Manusia mencatat sensasi cahaya pada saat gelombang-

gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang tepat 

sampai pada mata kita. Mata kita mempunyai sensitifitas yang berbeda 

terhadap panjang gelombang yang berbeda. 

 

4) Flux Cahaya 

 Kecepatan cahaya tampak dipancarkan dari sumber disebut flux 

cahaya, panjang satuan cahaya adalah lumen, lm. Bola lampu pijar 

100-watt umumnya memancarkan kurang lebih 1750 km. Bayangkan 

 
 

Gambar 1-2 Nyala lilin dan bulan 
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bahwa bola lampu ditempatkan di 

pusat lingkaran, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 1-3. 

Bola lampu memancarkan  

cahaya pada hampir semua arah. 

1750 km flux cahaya 

mengkarakteristikan semua 

cahaya yang mengenai 

permukaan dalam lingkaran yang 

diberikan dalam satuan waktu. 

 Sering, kita tidak tertarik pada jumlah total cahaya yang 

dipancarkan oleh benda-benda bersinar. Kita mungkin lebih tertarik 

pada jumlah penyinaran benda-benda pada buku, selembar kertas atau 

jalan raya. Penyinaran permukaan disebut pencahayaan (intensitas 

cahaya), E, dan merupakan kecepatan jatuhnya cahaya pada 

permukaan. Intensitas cahaya diukur dalam lumen per meter persegi, 

km/m2 atau lux, lx. 

 Anggaplah bola lampu 100-watt terdapat ditengah-tengah  

lingkaran. Berapa pencahayaan permukaan lingkaran? Luas permukaan 

bola adalah 4pr2. Gambar 1-3 menunjukkan bahwa flux cahaya yang 

mengenai setiap meter persegi pada bola adalah sebagai berikut. 

                     lx
rmr

lm
222 4

1750
4
1750

??
?     

Pada jarak 1 m dari bola lampu, penyinaran mendekati 140 lx. 

  

 

5) Hubungan satu per kuadrat 

Apa yang akan terjadi jika bola sekitar lampu lebih besar? Jika bola 

mempunyai jari-jari 2 m, flux cahaya total akan tetap 1750 lux, tetapi 

luas bola akan menjadi 4p (2m)2 = 16p  m2, empat kali lebih besar. 

Akibatnya, penyinaran pada permukaan tersebut akan berkurang oleh 

 
Gambar 1-3 Intensitas cahaya 
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faktor empat sampai 35 lx. Jadi, jika jarak permukaan dari titik sumber 

lampu dilipatkan 2x, penyinaran yang diberikan oleh sumber pada 

permukaan berkurangi oleh factor 4. Dengan cara yang sama jika jarak 

ditingkatkan  3 m, penyinaran hanya (1/3)2 atau 1/9 dari apabila 

sumber cahaya berjarak 1 m. Perhatikan bahwa penyinaran adalah 

sebanding dengan 1/r2. Hubungan satu per kuadrat ini, seperti 

ditunjukkan pada      Gambar 1-4, hal ini sama seperti gaya gravitasi 

yang anda pelajari pada saat yang lalu.          

                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Intensitas Cahaya 

 Beberapa sumber cahaya dinyatakan dalam Candela, cd atau 

kekuatan lilin. Candela tidak mengukur flux cahaya, tetapi intensitas 

cahaya. Intensitas cahaya suatu sumber adalah flux cahaya yang 

jatuh pada 1m2 bola dengan jari-jari 1m. Jadi intensitas cahaya adalah 

flux cahaya dibagi ?4  Suatu bola lampu dengan flux 1750 lm 

mempunyai intensitas 1750 lm/ ?4  = 139 cd. Bola lampu senter yang 

berlabel 1,5 cd memancarkan flux ?4  (1,5 cd) = 19 lm. Candela adalah 

satuan SI dari intensitas cahaya. 

 

 

 
 

GAMBAR 1-4  Penyinaran permukaan benda yang berbeda 
jaraknya dari sumber cahaya 
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7) Bagaimana penerangan permukaan benda 

 Terdapat 2 cara untuk meningkatkan penerangan pada 

permukaan benda. Anda dapat menggunakan bola lampu yang lebih 

terang, untuk meningkatkan flux cahaya, atau anda dapat 

memindahkan permukaan benda tersebut mendekati bola lampu, 

mengurangi jarak. Secara matematika, penerangan cahaya, E, secara 

langsung di bawah sumber cahaya yang kecil dinyatakan dengan 

persamaan berikut: 

24 d
P

E
?

?  

P menyatakan flux cahaya sumber dan d menyatakan jaraknya dari 

permukaan benda. Persamaan ini tepat hanya jika cahaya dari sumber 

mengenai permukaan yang tegak lurus terhadapnya. Persamaan ini 

tepat hanya bagi sumber cahaya yang cukup kecil atau cukup jauh dan 

dianggap sebagai titik sumber cahaya. Jadi persamaan tersebut tidak 

memberi nilai yang tepat pada lampu tabung panjang, atau pada bola 

lampu pijar yang berada di dalam reflektor besar yang menutupinya. 

 

Contoh Soal 

? Penerangan pada permukaan benda 

Berapakah penerangan mejamu jika disinari dengan lampu 1750 lm 

dari 2,5 m di atas mejamu? 

? Gambaran masalah 

- Anggap bahwa bola lampu adalah titik sumber; 

- Diagram posisi bola lampu dan permukaan meja. Tanda P dan d. 
? Perhitungan jawabanmu 

Diketahui:                                            Ditanyakan: 

Flux cahaya, P = 1750 lm                    Penerangan cahaya , E =? 

d = 2,5 m 
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Strategi:                                                                  

Permukaan tegak lurus dengan arah 

sinar cahaya yang dipancarkan,                                                                                  

sehingga anda dapat menggunakan                                       

rumus intensitas cahaya.                                                

 

8) Cahaya dan Benda 

Benda-benda dapat terlihat lebih jelas melalui udara, kaca, beberapa 

plastik dan bahan-bahan lain. Bahan-bahan lain yang melewatkan 

gelombang cahaya tanpa menyimpangkan bayangan disebut benda 

transparan. Benda-benda yang melewatkan cahaya tetapi tidak 

menjadikan benda-benda terlihat jelas jika melaluinya adalah benda 

keruh. Pelindung lampu dan bola lampu berlapis adalah contoh-contoh 

benda keruh. Benda-benda seperti batu bata, yang tidak melewatkan 

cahaya tetapi menyerap atau memantulkan semua  cahaya yang 

mengenainya disebut benda gelap. Ketiga gambar tersebur 

diilustrasikan pada Gambar 1-5. 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

9) Warna 

Satu fenomena yang tercantik di alam adalah pelangi. Pelangi buatan 

dapat dibuat pada saat cahaya melalui air dan kaca. Bagiamanakah 

pola-pola warna pada pelangi dihasilkan? Pada tahun 1666, pada saat 

Issac Newton berusia 24 tahun melakukan percobaan yang pertama 

tentang warna yang dihasilkan pada saat berkas kecil cahaya matahari 

dilewatkan sebuah prisma, seperti ditunjukkan pada Gambar 1-6. 

Perhitungan: 

     
24 d

P
E

?
?        

    

lxmlm
m
lm

E 3,22/3,22
)5,2(4

1750 2
2

???
?

               

 
Gambar 1-5 Benda transparan, benda keruh, benda gelap  
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Newton menamakan pengaturan warna dari ungu ke merah adalah 

spektrum. Ia berpikir bahwa ketidaksamaan pada kaca mungkin 

menghasilkan spektrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menguji dugaan ini, ia melewatkan spektrum dari satu 

prisma supaya jatuh pada prisma kedua. Jika spektrum disebabkan 

oleh ketidakteraturan di dalam kaca, ia menjelaskan, selanjutnya 

prisma kedua harus meningkatkan penyebaran warna. Sebaliknya, 

ternyata prisma kedua membalik warna yang tersebar tersebut dan 

mengkombinasikan warna-warna tersebut untuk membentuk cahaya 

putih seperti ditunjukkan pada Gambar 1-7. Setelah percobaan 

berkali-kali, Newton menyimpulkan bahwa cahaya putih terdiri dari 

warna-warna. Kita sekarang tahu bahwa setiap warna di dalam 

 
 

Gambar 1-6 Cahaya putih pada saat dilewatkan sebuah prisma 
                                    diuraikan menjadi spektrum warna. 
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spektrum terkait dengan panjang gelombang khusus cahaya, seperti 

ditampilkan pada Gambar 1-7 

 

10) Warna Aditif    

 Cahaya putih dapat dibentuk dari cahaya berwarna dengan 

berbagai cara. Misalnya, cahaya merah, hijau, dan biru diproyeksikan 

ke layar putih, seperti pada Gambar 1-8 layar akan tampak putih. Jadi 

cahaya merah, hijau, ditambah biru akan membentuk cahaya warna 

putih. Hal ini disebut proses warna aditif. Tabung televisi berwarna 

menggunakan proses warna aditif. Pada tabung tersebut terdapat 

seperti titik kecil sebagai sumber cahaya merah, hijau, dan biru. Pada 

saat semua cahaya warna mempunyai intensitas yang tepat, layar 

tampak berwarna putih. Dengan hal tersebut, cahaya merah, hijau, dan 

biru disebut warna cahaya primer. Warna primer dapat dicampur 

berpasangan untuk membentuk tiga warna yang berbeda. Cahaya 

merah dan hijau akan menghasilkan cahaya kuning, cahaya biru dan 

hijau menghasilkan cahaya sian, dan cahaya merah dan biru 

menghasilkan cahaya warna magenta. Tiga warna yaitu kuning, sian, 

dan magenta disebut warna cahaya sekunder. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1-8   Campuran aditif dari cahaya biru, hijau, dan merah 

menghasilkan cahaya putih. 
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11) Warna-warna panas dan dingin 

Beberapa seniman menyatakan, merah dan oranye adalah 

warna panas, hijau dan biru sebagai warna dingin. Tetapi apakah 

pemancaran cahaya merah dan oranye secara nyata menunjukkan 

bahwa benda lebih panas dibandingkan warna biru dan hijau? Cobalah 

untuk ditemukan. Dapatkan sepasang prisma kaca atau kisi difraksi dari 

gurumu. Temukan lampu yang dapat dibesarkecilkan dan matikan 

semua cahaya. Selanjutnya, perlahan putarlah pengaturan lampu 

supaya diperoleh cahaya yang lebih terang. Untuk mendapatkan hasil 

yang terbaik matikan semua lampu ruangan. 

 

Analisis dan kesimpulan 

Warna apa yang muncul pertama pada saat cahaya redup? 

Warna apa yang nampak terakhir? Bagaimana warna ini bila dikaitkan 

dengan suhu filamen lampu?   

 

Dalam bab fotografi, setiap bayang-bayang terjadi pada saat 

menghalangi satu warna cahaya, membiarkan warna sekunder. Jadi 

berdasarkan aturan, bayang-bayang kuning dipancarkan oleh cahaya 

merah dan hijau, bayang-bayang sian oleh cahaya biru dan hijau, dan 

bayang-bayang magenta oleh cahaya merah dan biru. Bayang-bayang 

yang lebih kecil menunjukkan penampakan warna cahaya primer pada 

tempat dua cahaya yang dihalangi. Pada tempat bayang-bayang gelap, 

ketiga warna dihalangi. 

 Cahaya kuning dapat dibuat dari cahaya merah dan cahaya hijau. Jika 

cahaya kuning dan cahaya biru diproyeksikan ke layar putih dengan 

intensitas yang tepat, permukaan layar tampak putih. Jadi cahaya 

kuning dan cahaya biru bergabung membentuk cahaya putih, dan 

akibatnya cahaya kuning disebut warna komplementer untuk cahaya 

biru. Cahaya kuning tersusun dari 2 warna primer yang lain. Dengan 
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cara yang sama, warna sian dan merah adalah komplementer, seperti 

juga magenta dan hijau. 

 

12) Warna subtraktif 

 Zat warna adalah molekul-molekul yang menyerap panjang gelombang 

tertentu dari cahaya yang memancarkan atau memantulkan panjang 

gelombang yang lain. Tomat berwarna merah karena memantulkan 

cahaya merah ke mata kita. Pada saat cahaya putih mengenai balok 

berwarna merah seperti pada Gambar 16-II, molekul-molekul dalam 

balok merah menyerap cahaya warna biru dan hijau dan memantulkan 

cahaya warna merah. Pada saat hanya cahaya biru yang mengenai 

balok tersebut, sangat sedikit cahaya yang dipantulkan dan balok 

tersebut tampak hampir hitam. 

 Seperti zat warna, pigmen adalah bahan yang diwarnai yang menyerap 

warna-warna tertentu dan memancarkan atau memantulkan warna-

warna yang lain. Perbedaannya adalah bahwa partikel-partikel pigmen 

lebih besar daripada molekul-molekul dan dapat diamati dengan 

mikroskop. Sering pigmen merupakan butiran halus senyawa anorganik 

seperti titanum (IV) oksida (putih), chronium (III) oksida (hijau), atau 

cadmium sulfida (kuning). Pigmen-pigmen bercampur di dalam medium 

untuk membentuk suspensi dan bukan larutan. 

 Penyerapan cahaya membentuk warna dengan cara proses subtraktif. 

Pigmen-pigmen dan zat warna menyerap warna-warna tertentu dari 

cahaya putih. Pigmen yang menyerap hanya satu warna primer dari 

cahaya putih disebut pigmen primer.  Pigmen kuning menyerap cahaya 

biru dan memantulkan cahaya merah dan hijau. Kuning, sian dan 

magenta adalah pigmen-pigmen primer. Pigmen yang menyerap dua 

warna primer dan memantulkan satu warna disebut pigmen sekunder. 

Pigmen sekunder adalah merah (yang menyerap cahaya hijau dan 

biru), hijau (yang menyerap cahaya merah dan biru), dan biru (yang 

menyerap cahaya merah dan hijau). Perhatikan bahwa warna pigmen 
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primer adalah warna cahaya sekunder. Dengan cara yang sama, warna 

pigmen sekunder adalah warna cahaya putih.  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pigmen primer kuning menyerap cahaya biru. Jika pigmen primer 

kuning tersebut dicampur dengan pigmen sekunder biru, yang 

menyerap cahaya hijau dan merah, maka semua cahaya akan diserap. 

Tidak ada cahaya yang dipantulkan, sehingga hasilnya akan hitam. 

Jadi, kuning dan biru adalah pigmen-pigmen saling komplementer. Sian 

dan merah, juga magenta dan hijau adalah pigmen-pigmen saling 

komplementer. Pigmen-pigmen primer dan pigmen-pigmen 

komplementernya ditunjukkan pada Gambar 1-10 

 

 

 
Gambar 1-9 Penyinaran benda dengan cahaya putih, cahaya 

     merah, dan cahaya biru.  

 

 
Gambar 1-10 Warna-warna pigmen primer adalah kuning, sian, dan magenta. 
Pada setiap warna tersebut, pimen-pigmen menyerap satu warna cahaya 
primer dan memantulkan dua warna yang lain. 
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13) Pembentukan warna-warna pada lapisan tipis 

 Pernahkah anda melihat spektrum warna yang dihasilkan oleh 

gelombang sabun atau oleh lapisan minyak pada genangan air di tanah 

taman? Warna-warna ini bukan hasil penguraian warna putih oleh 

prisma atau penyerapan warna-warna pigmen. Kenyataannya, warna-

warna yang anda lihat tidak dapat dijelaskan dengan termonologi 

model sinar cahaya, warna-warna tersebut hasil interferensi konstruktif 

dan destruktif gelombang cahaya atau interferensi lapisan tipis.  

 Jika lapisan sabun ditegakkan, seperti pada Gambar 1-11, 

beratnya menjadikan bagian bawahnya lebih tebal dibandingkan bagian 

atasnya. Ketebalannya bervariasi secara bertahap dari atas ke bawah. 

Pada saat gelombang cahaya sampai pada lapisan bawah tersebut 

dipantulkan, ditunjukkan oleh R1, dan sebagian diteruskan. Gelombang 

yang diteruskan merambat melalui lapisan kembali ke permukaan. 

Bagian ini dipantulkan yang ditunjukkan dengan R2.  Jika ketebalan 

seperempat panjang gelombang dari gelombang lapisan (?/4), panjang 

gelombang lintasan lingkaran lapisan adalah (?/2). 

 Pada kasus ini, panjang lintasan melingkar tersebut akan 

tampak bahwa gelombang membalik dari permukaan dibaliknya akan 

mencapai permukaan depan ½ panjang gelombang terakhir 

gelombang yang pertama dipantulkan dan bahwa dua gelombang akan 

dihilangkan oleh prinsip superposisi. Namun seperti yang telah 

dipelajari , pada saat gelombang transversal dipantulkan dari medium 

yang kerapatan optiknya lebih rapat, gelombang tersebut dibalik. 

Hasilnya, gelombang pantulan pertama, R1 dibalik pada pemantulan. 

Gelombang pantul kedua, R2, yang dipantulkan dari medium lebih 

renggang tidak dibalik. Jadi, pada saat lapisan mempunyai ketebalan 

?/4, gelombang dipantulkan dari permukaan belakang kembali 

kepermukaan depan yang sinkron dengan gelombang yang dipantulkan 

pertama. Dua gelombang saling menguatkan satu dengan yang lain 

pada saat meninggalkan selaput. Cahaya dengan panjang gelombang 
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yang lain mengalami interferensi destruktif lengkap atau sebagian. 

Pada beberapa titik di lapisan, cahaya yang kebanyakan dipantulkan 

secara kuat mempunyai panjang gelombang yang sesuai supaya 

ketebalan lapisan sama dengan ?/4. 

 Warna-warna yang berbeda pada cahaya mempunyai panjang 

gelombang yang berbeda. Seiring dengan ketebalan lapisan yang 

berubah pentingnya ?/4 akan bertemu pada tempat-tempat yang 

berbeda untuk warna-warna yang berbeda. Seiring dengan ketebalan 

yang meningkat, cahaya dengan panjang gelombang terpendek, ungu, 

akan dipantulkan paling kuat, kemudian biru, hijau, kuning, oranye, 

dan akhirnya merah, yang mempunyai panjang gelombang terpanjang. 

Pelangi warna-warna muncul. 

 Perhatikan Gambar 1-11 bahwa  spektrum terjadi kembali, pada saat 

ketebalan 3?/4, jarak garis melingkar adalah 3?/2, dan interferensi 

konstruktif terjadi lagi. Beberapa ketebalan (yang lain) menyamai 

deretan bilangan ganjil kali ¼ panjang gelombang ?/4; 3?/4; 5?/4; 

7?/4 dan seterusnya, menguntungkan kondisi untuk penguatan bagi 

pemberian warna. Pada bagian atas lapisan, tidak terdapat warna, 

lapisan tampak hitam. Disini, lapisan terlalu tipis untuk menghasilkan 

interferensi konstruktif untuk beberapa warna. Sedikit agak ke bawah 

lapisan menjadi cukup tipis untuk tampak hitam, lalu pecah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1-11 Warna-warna pada lapisan tipis air sabun 
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c. Rangkuman 

 

? Apa cahaya itu? 

? Cahaya adalah aliran partikel-partikel yang dipancarkan oleh 

sumber cahaya. 

? Cahaya berlaku atau bersifat seperti gelombang. 

? Cahaya adalah rentang frekuensi gelombang elketromagnetik 

yang merangsang retina mata. 

? Sumber cahaya adalah benda-benda yang memancarkan 

gelombang cahaya dari dirinya misalnya: matahari, lampu pijar 

yang memancarkan cahaya, dan nyala lilin. 

? Flux cahaya adalah kecepatan cahaya tampak dipancarkan dari 

sumber cahaya. 

? Intensitas cahaya  suatu sumber adalah flux cahaya mengenai 

bidang seluas 1 m2. Simbol besarannya dinyatakan E dan 

satuannya dinyatakan lux.  

? Benda dikelompokkan menjadi tiga yaitu benda transparan, benda 

keruh, dan benda gelap. 

? Warna cahaya 

? Cahaya putih bila melewati prisma mengalami penguraian 

warna cahaya. 

? Pelangi merupakan penerapan terjadinya penguraian warna 

cahaya.  

? Campuran warna aditif. Cahaya putih dapat dibuat dari 

berbagai macam warna cahaya. 

? Campuran warna subtraktif. Penyerapan cahaya membentuk 

warna, dengan proses pengurangan warna. 

? Pembentukan warna cahaya pada lapisan tipis. 

? Warna-warna cahaya ini bukan hasil penguraian prisma atau 

penyerapan warna-warna pigmen, tetapi hasil interferensi 

cahaya. 
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d. Tugas 

 

Lampu di rumahmu 

Benda-benda bercahaya manakah yang lebih efisien atau mempunyai 

lm/w terbesar, bola lampu yang mempunyai daya lebih kecil atau 

lebih besar? Untuk menemukannya, lihat bola lampu di rumah dan 

catat dayanya dan lumennya sedikitnya pada 3 bola lampu yang 

berbeda. 

Grafik hasilmu. Buat grafik hubungan daya (pada sumbu 

horizontal) dan lumen (pada sumbu vertikal). Ringkas hasilmu. 

 
Larutan sabun 

 
Celupkan cincin ke larutan sabun dan pegang pada sudut 45° 

terhadap posisi horizontal. Lihat pita-pita warna yang membentuk 

garis-garis horizontal.  

 

Analisis dan Kesimpulan 

Mengapa pita-pita bergerak? Mengapa pita-pita horizontal? Tipe pola 

yang bagaimana yang akan anda lihat jika anda melihatnya melalui 

filter merah? Cobalah. Gambarkan dan jelaskan hasilnya. 
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e. Tes Formatif 

 

1) Tuliskan  rentang panjang gelombang cahaya yang merupakan 

bagian dari  gelombang elektromagnetik.  

2) Berapa penerangan pada permukaan 3,0 m di bawah lampu 

menyala 150 watt yang memancarkan cahaya 2275 lm? 

3) Gambarkan grafik penerangan dari lampu 150 watt yang 

mengenai permukaan antara 0,50 m dan 5,0m. 

4) Sebutkan 3 warna primer, dan jelaskan apa yang dimaksud 

dengan warna primer. 

5) Bila cahaya biru dan cahaya kuning dipadukan pada layar putih, 

bagaimana warna layar tersebut? 

6) Jelaskan mengapa pada lapisan tipis air sabun menjadi 

berwarna-warni bila terkena sinar matahari? 

 

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 1 

 

o Rentang panjang gelombang cahaya : 107 m (merah) – 10-7 m 

(violet) . 

o Peneragan lampu = 20,1 Lux 

o Penerangan (r=0,50 m) : penerangan (5,0 m) = 100 Lux : 1 Lux 

o 3 warna primer : merah, hijau, dan biru. 

o Cahaya biru + cahaya kuning = cahaya putih, karen cahaya 

kuning merupakan kombinasi dari warna hijau dan merah. 

o Hasil interferensi konstruktif dan interferensi destruktif dari 

warna cahaya tampak. 
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g. Lembar Kerja 

 
Kamera Lubang Jarum  

 

Masalah 

Bagaimanakah sinar cahaya 

merambat? 

 

Alat dan Bahan 

? kaleng kopi besar dengan 

tutup yang tembus cahaya;  

? selotip; 

? bola lampu 40 watt (bukan dengan pelapis kaca baur) atau nyala 

lilin; 

? paku kecil dan paku besar. 

 

 Langkah Kegiatan 1 

1. Buat satu lubang di dasar kaleng kopi dengan paku kecil dan paku 

besar.  

2. Tempatkan selotip untuk menutupi lubang yang lebih besar.  

3. Tempatkan tutup tembus cahaya pada bagian atas kaleng kopi. 

4. Nyalakan bola lampu 40 watt dan matikan cahaya-cahaya dalam 

ruangan.  

5. Luruskan lubang dengan cahaya (bolam) dan tandai bayangan 

yang terbentuk pada tutup tembus cahaya di kaleng. 

6. Gambar garis cahaya untuk menunjukkan posisi bayangan. 
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Data dan Pengamatan      

1. Bagaimana bayangan yang terjadi? Rancang kegiatan untuk 

menemukannya. Catat hasil anda. 

2.  Pindahkan kaleng menjauhi bola lampu. Catat bagaimana 

perubahan bayangan yang terjadi? 

3. Untuk variasi tempat, ukur jarak dari lubang ke benda do dan 

jarak dari lubang ke bayangan di tinggi benda ho tinggi 

bayangan hi. 

 

Analisis dan Kesimpulan 

1. Analisis Data. Buat gambar untuk menunjukkan mengapa 

bayangan yang diperoleh lebih kecil seiring dengan semakin 

dijauhkannya kaleng dari sumber cahaya. 

2. Pengujian hipotesis. Ramalkan bagaimana bayangan yang 

dibentuk oleh lubang besar (menggunakan paku besar) bila 

dibandingkan dengan bayangan yang dibentuk oleh lubang kecil 

(menggunakan paku kecil). Catat persamaan dan perbedaannya. 

Uji hipotesismu. Catat hasilmu 

3. Inferensi suatu keterkaitan. Cobalah untuk menentukan 

hukum/rumus secara matematika hubungan antara hi, ho, di, dan 

do. Tunjukkan hasilmu. 

 

 Penerapan 

1. Matamu adalah suatu bentuk kamera lubang jarum. Apakah 

bayangan yang terjadi menjadi terbalik? Jelaskan! 
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2. Kegiatan Belajar 2 

 

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 

Setelah mempelajari kegiatan belajar 2, diharapkan anda dapat: 

? Menjelaskan bagaimana cahaya dibelokkan pada saat cahaya 

tersebut bergerak dari medium satu ke medium yang lain. 

? Menjelaskan proses terjadinya pemantulan sempurna. 

? Menemukan apakah pengaruh yang disebabkan oleh perubahan 

indeks bias. 

? Menjelaskan hukum pemantulan. 

? Membedakan antara pemantulan teratur dan pemantulan baur dan 

memberikan contoh-contohnya. 

? Menghitung indeks bias suatu medium.  

 

b.  Uraian Materi 

 

Pelangi diciptakan melalui 

kombinasi pembiasan dan 

pemantulan pada tetes-

tetes air hujan. Pada saat 

anda melihat pelangi, anda 

melihat ungu di bagian 

dalam, dan merah di 

bagian luar. Bagaimana 

pelangi terbentuk dan 

mengapa warna-warna 

cahaya  terpisah?  

 

 

 

 
 

Gambar 2-1 Pelangi 
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Pemantulan dan Pembiasan 

Adakah sesuatu di angkasa yang 

mempesona kita, melebihi pelangi? 

Anda perlu sinar matahari dan 

hujan secara bersamaan untuk 

menghasilkan pelangi. Tetes-tetes 

air dari pipa air atau alat penyiram 

juga dapat digunakan. Berdirilah 

dengan posisi membelakangi 

matahari dan lihat pada tetes air 

tersebut. Setiap tetes air 

memisahkan sinar matahari 

menjadi spektrum, ungu pada 

bagian dalam lengkungan, 

kemudian biru, hijau, kuning, dan di 

sebelah luar merah. Amati dengan 

hati-hati foto, dan anda akan 

melihat warna lebih banyak.  

Angkasa lebih terang di dalam pelangi dibandingkan di luar pelangi. 

Pada foto juga terdapat pelangi kedua, dengan susunan warna 

sebaliknya. Prinsip-prinsip yang sama untuk mendefinisikan pelangi 

juga berlaku untuk menjelaskan beberapa pengamatan misterius yang 

lain pada kejadian sehari-hari.  

Pembengkokan sedotan limun jika sedotan tersebut dimasukan ke 

dalam gelas berisi cairan, penampakan pemantulan berkali-kali pada 

saat anda melihat ke dalam cermin atau melalui jendela, atau cahaya 

berlipat ganda dan warna terlihat dalam berkas serabut. Pengetahuan 

bagaimana menjelaskan fenomena tersebut membuat pelangi tidak 

berkurang cantiknya dan pengamatan lainnya tidak berkurang 

kemisteriusannya. 

 

 
 
 

 

Mengapa materi ini penting? 

Dari pantulanmu di cermin sampai 

penggunaan telepon atau komputermu, 

tergantung pada berbagai cara cahaya 

berinteraksi dengan benda-benda di 

sekelilingmu. 
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Bagaimana cahaya berperilaku di suatu bidang batas? 

Cahaya merambat dalam garis lurus dengan kecepatan yang sangat 

tinggi. Namun, kecepatannya bervariasi tergantung pada medium yang 

dilaluinya. Dalam hal ini, cahaya berlaku seperti gelombang yang lain 

yang bergerak dari satu medium ke medium yang lain. Apa yang terjadi 

pada cahaya yang sampai permukaan antara udara dan kaca? 

     

1) Hukum pemantulan   

Pada Gambar 2-2 sebuah cermin ditempatkan di meja di depan 

sebuah protactor. Berkas sinar laser dikenakan ke cermin dan 

dipantulkan dari cermin. Apa yang dapat anda katakan tentang sudut 

yang dibuat berkas-berkas sinar dengan cermin? Jika anda mengamati 

secara hati-hati anda dapat melihat bahwa setiap berkas membuat 

sudut 60°relatif terhadap garis tegak lurus yang jatuh pada cermin. 

Garis tegak lurus terhadap cermin tersebut disebut garis normal. Sudut 

yang dibentuk antara sinar datang dan garis normal disebut sudut 

datang, sama dengan sudut yang dibentuk antara sinar pantul dan 

garis normal disebut sudut pantul.  

 Pada saat 2 berkas sinar sejajar jatuh ke cermin, seperti pada 

Gambar 2-3, dua berkas sinar dipantul juga sejajar, yang berarti bahwa 

sudut pantul sama untuk kedua berkas sinar tersebut, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 2-3c. Permukaan licin seperti cermin, 

menyebabkan pantulan teratur. Pada proses pemantulan ini, cahaya 

dipantulkan kembali ke pengamat dalam berkas-berkas sejajar. 

 Apa yang terjadi pada saat cahaya sampai pada permukaan lain 

yang terlihat licin, seperti halaman buku ini atau dinding yang dicat 

putih? Tidak terdapat berkas yang dipantulkan. Agaknya hal ini 

merupakan bintik membulat yang kabur karena cahaya dipantulkan 

dalam berbagai sudut, seperti digambarkan pada Gambar 2-3d. Dalam 

skala panjang gelombang cahaya, permukaan yang terlihat licin 

tersebut adalah kasar, oleh karenanya permukaan-permukaan tersebut 
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menghasilkan pantulan baur. Pada tempat-tempat terjadinya pantulan 

teratur, seperti cermin, anda dapat melihat wajahmu. Tetapi 

bagaimanapun banyaknya cahaya dipantulkan oleh cat putih bersih, 

dinding tetap menghasilkan pantulan baur dan anda tidak akan pernah 

dapat menggunakan dinding sebagai cermin.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Gambar 2-2 Sinar cahaya pantulan dari cermin menunjukkan  

bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. 
 

 

 
 

Gambar 2-3 Pada saat sinar cahaya sejajar jatuh pada permukaan cermin, 
sinar-sinar tersebut dipantulkan sebagai sinar yang paralel (a) (c). Pada saat 
sinar cahaya jatuh pada permukaan kasar, sinar-sinar tersebut dipantulkan 
secara acak (b) (d). 

 

a 
b 

c d 
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2) Pembiasan Cahaya 

Pada saat cahaya jatuh pada permukaan balok-balok plastik, 

seperti pada Gambar 2-4a, berkas yang redup dari cahaya tersebut 

dipantulkan dari permukaan, tetapi berkas yang terang masuk ke 

dalam balok plastik. Berkas cahaya yang masuk tersebut tidak sebagai 

garis lurus, namun berkas tersebut dibelokkan pada permukaan, atau 

pembelokkan gelombang, pada batas antara dua medium disebut 

pembiasan.    

 Perhatikan bahwa pada saat berkas cahaya datang dari udara ke 

kaca dengan sudut tertentu, berkas cahaya tersebut dibengkokkan 

mendekati garis normal, seperti ditunjukkan pada Gambar 2-3b. 

Berkas cahaya di dalam medium pertama disebut sinar datang, dan 

berkas sinar di dalam medium kedua disebut sinar bias. Dalam hal ini 

sudut datang lebih besar daripada sudut bias, yaitu sudut yang 

dibentuk antara sinar bias dengan garis normal. Jika sudut bias lebih 

kecil daripada sudut datang, maka medium kedua tersebut disebut 

mempunyai kerapatan optik lebih besar. Selanjutnya anda akan 

mempelajari bahwa kelajuan cahaya lebih kecil jika di dalam benda-

benda yang kerapatan optiknya lebih besar. 

 

 

Gambar 2-4 Cahaya dibiaskan mendekati garis normal pada saat masuk ke medium 
yang lebih rapat. Bandingkan pembelokkan serangkaian roda pada saat melalui 
perbatasan jalan aspal dan lumpur. Roda pertama yang masuk lumpur dilambatkan, 
menyebabkan roda berubah arah mendekati garis tegak lurus. 
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Gambar 2-5 Cahaya dibiaskan menjauhi garis normal pada saat melewati medium 
yang kurang rapat. Bandingkan pembelokkan serangkaian roda pada saat melewati 
perbatasan jalan lumpur-aspal. Roda pertama yang meninggalkan lumpur dipercepat 
dan arah roda berubah menjauhi garis tegak lurus. 
 

Apa yang terjadi pada saat sinar cahaya lewat dari kaca ke udara? 

Seperti anda lihat pada Gambar 2-5 sinar-sinar dibiaskan menjauhi 

garis normal. Sudut bias lebih besar daripada sudut datang. 

 Pada saat cahaya sampai pada permukaan secara tegak lurus, 

sudut datangnya 0, dan sudut bias juga 0. Sinar bias meninggalkan 

garis tegak lurus terhadap permukaan tidak diubah arahnya. 

 

3) Hukum Snellius 

 Pada saat cahaya melewati satu medium ke medium yang lain, 

cahaya tersebut mungkin dipantulkan atau dibiaskan. Derajat 

pembelokkan cahaya tersebut tergantung pada sudut datang dan sifat-

sifat medium seperti ditunjukkan pada Gambar 2-6. Bagaimana bila 

sudut bias dibandingkan dengan sudut datang? Jawaban pertanyaan ini 

ditemukan oleh ilmuwan Belanda, Willbrord Snell pada tahun 1621. 

Hukum Snellius menyatakan bahwa perbandingan sinus sudut datang 

dengan sinus sudut bias adalah konstan. Untuk cahaya berasal dari 

ruang hampa ke medium lain, konstan n, disebut indeks bias. Hukum 

Snellius ditulis sebagai berikut: 

rSin
iSin

n
?
?

?  
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f r adalah sudut bias, n adalah indeks bias dan f i  adalah sudut datang. 

Pada kasus yang lebih umum, hubungan tersebut ditulis sebagai 

berikut: 

rrii nn ?? sinsin ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal ini ni adalah indeks bias medium tempat sinar datang, dan nr 

indeks bias medium tempat sinar dibiaskan. Gambar 2-6 

menunjukkan sinar cahaya yang masuk dan meninggalkan kaca dan air 

dari udara. Perhatikan bagaimana f i  selalu digunakan untuk sudut 

datang sinar dengan permukaan, tanpa menghiraukan medium. Dari 

 
Gambar 2-6 Pada saat cahaya lewat dari medium satu ke  

Medium lain, sudut bias bergantung pada sudut 
datang. Hal ini ditunjukkan sangat jelas oleh sinar 
cahaya yang meninggalkan prisma 

 
 

Gambar 2-7 Indeks bias kaca lebih besar dibandingkan 
     indeks bias air. Hasil pembelokkan akan lebih    
     besar pada saat cahaya masuk atau keluar kaca 
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sudut-sudut bias, bagaimana anda akan menentukan indeks bias air 

dibandingkan dengan indeks bias kaca? 

 Indeks bias suatu bahan sering dapat diukur di laboratorium. 

Untuk melakukan hal ini, diarahkan sinar cahaya ke permukaan bahan 

tersebut. Diukur sudut datang dan sudut bias. Lalu dengan hukum 

Snellius ditemukan indeks bias. Gambar 2-7 menampilkan indeks bias 

beberapa bahan yang lazim digunakan. Perhatikan bahwa indeks bias 

udara hanya sedikit lebih besar daripada ruang hampa. Untuk 

pengukuran yang paling tepat, anda dapat menggunakan indeks bias 

udara adalah 1 (satu).   

 

4) Strategi Pemecahan Masalah 

Diagram gambar sinar 

1. Gambar diagram yang menunjukkan 2 media seperti Gambar 2-

7. Beri tanda pada media tersebut, dan tunjukkan 2 indeks bias 

tersebut n i dan nr.  

2. Gambar sinar datang pada titik tertentu yang mengenai 

permukaan tersebut, kemudian gambar garis normal terhadap titik 

jatuh sinar pada permukaan 

tersebut.  

3. Gunakan busur derajat untuk 

mengukur sudut datang. 

4. Gunakan hukum Snellius untuk 

menghitung sudut bias. 

5. Gunakan busur derajat untuk 

menggambarkan sinar bias 

yang meninggalkan permukaan 

pada titik tempat masuknya/ 

jatuhnya sinar datang. 

6. Periksa pekerjaan ini. Pastikan.  

 
Gambar  2-8. berkas sinar dalam 
ruang hampa mengenai lempeng 

kaca 
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Perhatikan jawaban sesuai dengan hukum Snellius: cahaya yang 

merambat dari n yang lebih kecil ke n yang lebih besar dibelokkan 

mendekati garis normal. Cahaya yang merambat dari n yang lebih 

besar ke n yang lebih kecil dibelokkan menjauhi garis normal. 

 

Pada saat pemecahan masalah tentang pemantulan dan pembiasan 

cahaya, anda akan menggunakan diagram sinar. Hal ini membantumu 

menyelesaikan masalah. Berikan simbol untuk berbagai angka, dan 

teliti hasilmu. Pada saat menggambar diagram sinar, gunakan panduan 

Strategi Pemecahan Masalah di atas. 

 
 
Contoh masalah 

Hukum Snellius 

 Berkas cahaya di udara sampai pada lembar gelas Crown 

dengan sudut 30º. Pada sudut berapakah berkas cahaya tersebut 

dibiaskan? 

Sketsa masalah 

? Gambar berkas yang bergerak dari udara ke gelas crown. 

? Gambar diagram sinar. 

? Teliti untuk memastikan bahwa sudut di dalam medium dengan n 

lebih besar adalah lebih kecil. 

 
 
 
Perhitungan jawaban 
Diketahui:  

f i = 30º 

ni  = 1,00 

nr = 1,52 

 

 

Ditanyakan: Sudut bias f r =? 

Perhitungan: 
 

rrii nn ?? sinsin ?  

i
r

i
r n

n
?? sin)(sin ?  

500,0)(
52,1
00,1

(sin ?r?  

sin f r = 0,329 
f r = 19,2º 
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Strategi 
? Gunakan rumus pada hukum Snellius untuk menemukan sinus sudut 

bias. 

? Gunakan kalkulator anda atau tabel trigonometri untuk menemukan 

sudut bias. 

 
Teliti jawaban anda 
? Apakah satuan-satuannya tepal? Apakah sudut dinyatakan dalam 

derajat? 

? Apakah besarnya masuk akal? Indeks bias, nr, lebih besar 

dibandingkan indeks bias ni, sehingga, sudut bias f r harus lebih 

kecil daripada sudut datang f i. 

 

5) Indeks bias dan Kelajuan cahaya 

 Indeks bias adalah ukuran seberapa banyak cahaya 

membengkok pada saat cahaya tersebut masuk ke medium dari ruang 

hampa. Tetapi indeks bias juga mengukur seberapa cepat cahaya 

merambat di medium. Untuk mempelajari bagaimana hubungan 

keduanya, anda harus menyelidiki hubungan antara model sinar dan 

model gelombang dari cahaya. 

 Sinar seperti yang anda ketahui adalah lintasan berkas cahaya 

yang sangat sempit. Jika anda mempunyai berkas cahaya yang lebih 

lebar, yang selalu sama lebarnya, kemudian anda dapat menampakkan  

berkas tersebut sebagai serangkaian muka gelombang lurus yang 

sejajar.  

 Setiap muka gelombang menampakkan puncak gelombang 

elektromagnetik dan tegak lurus terhadap arah sinar. Oleh sebab itu 

jarak di antara muka gelombang tersebut adalah satu panjang 

gelombang. Pada saat gelombang bergerak dari satu medium ke 

medium yang lain yang mana kelajuan gelombang tersebut berbeda, 

frekuensi gelombang tersebut tidak diubah, tetapi panjang gelombang 

berubah sesuai dengan persamaan fv ?? . Jadi di ruang hampa vruang 



Modul.FIS.19_Optik                                                                                 37 

hampa = c, dan ? ruang hampa =c/f . Tetapi cahaya merambat dengan 

kelajuan vbahan dalam suatu medium, selanjutnya  ?bahan =vbahan/f. 

 

Gambar 2-8 Menunjukkan berkas cahaya, asalnya dari ruang hampa 

mengenai lempeng kaca dengan sudut datang f i. Garis BC menyatakan 

muka gelombang akhir secara total di ruang hampa, dan garis AD 

menyatakan muka gelombang awal secara keseluruhan di dalam kaca. 

Pada contoh ini, garis-garis tersebut adalah tiga panjang gelombang 

terpisah. Tetapi panjang gelombang di kaca lebih kecil dibandingkan 

panjang gelombang di ruang hampa. Sehingga jarak CD lebih pendek 

dibandingkan jarak BA, dan muka gelombang  yang sebagian terdapat 

di ruang hampa dan sebagian di dalam kaca dibengkokkan pada bidang 

batas. Anda dapat melihat bahwa arah sinar dibengkokkan mendekati 

garis normal pada saat cahaya merambat dari ruang hampa ke dalam 

suatu zat. Tetapi seberapakah pembengkokkannya? 

 Pertama temukan panjang relatif CD dan BA, yang dipisahkan 

oleh 3 panjang gelombang. Garis-garis tersebut berkaitan satu dengan 

yang lain melalui cara sebagai berikut: 

kacakacakaca

ruanghampa

v
c

f
v

f
c

CD
BA

???
3

3

3

3

?

?
 

Jadi dua panjang tersebut berkaitan dengan kecepatan cahaya di ruang 

hampa dan di dalam kaca. 

 Selanjutnya temukan hubungan antara sinus sudut datang 

dengan sinus sudut bias. Perhatikan 2 segitiga ABC dan ADC. Sinus 

sudut adalah panjang sisi depan dibagi panjang sisi miring. Jadi, 

CA
BA

i ??sin  dan CA
CD

r ??sin . Oleh sebab itu menggunakan hukum 

Snellius berikut ini adalah benar. 

CD
BA

CA
CD

CA
BA

r

i ??
?
?

sin
sin
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Anda telah mengetahui bahwa BA/CD = C/vkaca, dan sesuai dengan 

hukum Snellius. Karena indeks bias ruang hampa adalah 1, rumus 

berikut adalah benar.  

n
r

i ?
?
?

sin
sin

     dan 
kacar

i

v
c

?
?
?

sin
sin

    sehingga, 
kacav
c

n ?  

Persamaan ini dapat digunakan untuk menghitung kecepatan cahaya 

dalam beberapa bahan. 

 
Contoh masalah 

Kecepatan cahaya dalam zat. 

Tentukan kecepatan cahaya dalam air. 

Perhitungan jawaban: 

Diketahui: 

Nair = 1,33 

C = 3,00 x 108 m/s 

 
Strategi 

Gunakan hubungan bahwa indeks 

bias air sama dengan 

perbandingan kecepatan cahaya di 

ruang hampa dengan kecepatan 

cahaya di air. 

 
 
 

Teliti jawabanmu 

Apakah hasil jawabanmu masuk akal? Cahaya melambat pada saat 

cahaya melewati air. Oleh sebab itu kecepatannya harus lebih kecil dari 

3,00 x 108 m/s 

 

 

 

 

Ditanyakan: 
Kecepatan cahaya di air, vair =? 

Perhitungan 
 

air
air v

cn ?  

air
air n

cv ?  

  

= 
33,1

)/1000,3( 8 smx
     

2,26 x 108 m/s  
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c. Rangkuman 

 

? Hukum pemantulan cahaya, yakni sinar cahaya pantulan dari cermin 

menunjukkan bahwa sudut dating sama dengan sudut pantul. 

? Pemantulan teratur, yakni sinar cahaya sejajar jatuh pada 

permukaan licin dipantulkan sebagai sinar yang sejajar, 

menyebabkan pantulan teratur. 

? Pemantulan baur, yakni sinar cahaya sejajar jatuh pada permukaan 

kasar dipantulkan secara acak dalam berbagai sudut, menghasilkan 

pentulan baur. 

? Hukum Snellius pada pembiasan cahaya, yakni perbandingan sinus 

sudut dating dengan sinus sudut bias adalah konstan. 

rSin
iSin

n
?
?

?  

? Pemantulan sempurna, yakni sinar cahaya dipantulkan dengan 

sudut dating dan sudut pantul yang sama. 

 

d. Tugas 

 

Pemantulan  

Jatuhkan bola tenes atau bola tangan ke dinding supaya melambung 

ke temanmu, tetapi terlebih dahulu ramalkan di mana bola harus 

dijatuhkan pada dinding supaya melambung ke arah yang tepat. Jika 

temanmu bergerak sedikit (atau jauh) dari dinding, apakah aturan 

pelemparanmu tetap berlaku? 

 

Membandingkan dan membedakan 

Tulis aturan umum yang berlaku. Apakah aturan pelemparan bolamu 

berlaku untuk meramalkan jalur cahaya? Bagaimana kesamaannya? 
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Pembiasan 

Tempatkan mur kecil yang segi enam (hexagonal) ditengah-tengah 

dasar beaker gelas 1000 ml. Tuangkan air ke dalam beaker sampai 

setengahnya. Lihat melalui tepi bekearmu tersebut. Sementara itu 

sebuah penggaris ditempatkan di atas meja untuk menunjukkan pusat 

mur (bagian tengah mur). Apakah anda berpikir bahwa penggaris 

benar-benar di tengah mur? Lihat dari atas untuk mengetahui tempat 

penggaris sebenarnya.  

Tempatkan bola pingpong di mur. Amati melalui samping beaker bola 

pingpong tersebut dan sesuaikan tepi penggaris ke titik tertentu pada 

tepi bola. Amati dari atas.  

 

Analisis dan kesimpulan 

Jelaskan pengamatanmu. Buat gambar untuk menunjukkan mengapa 

bola nampak lebih besar.  

 

e. Tes Formatif 

 

1. Cahaya dari udara jatuh pada sepotong gelas crown pada sudut 

45º. Berpakah sudut biasnya? 

2. Berkas cahaya merambat dari udara ke air pada sudut 30º. 

Tentukan sudut biasnya. 

3. Berkas cahaya jatuh pada berlian pada sudut 45º. 

a. Berapa sudut biasnya? 

b. Bandingkan jawabanmu pada no.3a dengan nomor 1 kaca 

atau berlian yang lebih membengkokkan cahaya? 
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f.  Kunci Jawaban Tes Formatif 

1. Sudut bias = 27,72o  

2. Sudut bias = 19,47o 

3. a. Sudut bias pada berlian = 26,23o 

b. Kaca lebih membengkokan cahaya dibanding berlian. 

 

 

g. Lembar Kerja 

 
Masalah 

Bagaimanakah menentukan sudut bias cahaya di air? 

 

Alat dan bahan 

? kertas grafik 

? pulpen ujung runcing 

? cawan plastik agak membulat 

? air 

 
Langkah kegiatan 

1. Buat garis yang membagi kertas grafik menjadi 2 bagian 

2. Gunakan pulpen runcing untuk menggambar garis vertikal pada 

cawan plastik. 

3. Tempatkan salah satu ujung cawan sepanjang garis lurus 

sedemikian sehingga separo bagian bawah cawan tersebut berada 

pada separo kertas. 

4. Tandai posisi benda pada kertas anda. 

5. Tuangkan air ke dalam cawan kira-kira ¾ bagian. 

6. Letakkan sebuah penggaris pada separo kertas bagian bawah. Atur 

posisinya sampai ujung penggaris nampak menunjuk pada titik 

benda ketika anda menuangkan air. 

7. Buat garis lurus dari ujung penggaris sampai ujung cawan plastik. 
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Data dan pengamatan 

1. Lihat pada garis yang nampak yang anda buat pada bagian 

pertama, apakah cahaya dibelokkan saat merambat dari air ke 

udara? 

2. Untuk bagian ke dua, apakah garis nampak langsung menuju ke 

benda? 

3. Untuk bagian kedua, gambar sebuah garis dari posisi  benda ke titik 

di mana masing-maing garis menyentuh cawan plastik.  

4. Gambar garis normal pada setiap titik di mana garis menyentuh 

cawan. 

5. Ukur sudut-sudut dari garis normal ke udara dan air. 

 

Analisa dan kesimpulan 

1. Interpretasi data. Jelaskan mengapa cahaya tidak dibelokkan pada 

bagian pertama. 

2. Menghitung nilainya.  Hitung n, menggunakan hukum Snellius.  
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3. Kegiatan Belajar 3   

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 

Setelah mempelajari kegiatan belajar 3, diharapkan anda dapat: 

? Menyebutkan jenis-jenis cermin. 

? Menjelaskan sifat-sifat cermin datar, cekung dan cembung.  

? Menentukan letak bayangan nyata dan bayangan maya yang 

dihasilkan oleh cermin datar, cermin cekung dan cermin cembung. 

? Mengenali penyebab-penyebab aberasi pada lensa dan cermin serta 

bagaimana aberasi tersebut dapat diminimkan. 

 

b. Uraian materi 

Ada empat kupu-kupu tetapi hanya satu yang benar-benar kupu-kupu! 

Yang lain – yang kecil, yang besar, yang tegak dan yang terbalik adalah 

bayangan yang dihasilkan dari pemantulan dan pembiasan dalam sebuah 

kaca tunggal. Harus berbentuk apa kaca tersebut? Bagaimana kaca 

menghasilkan semua kupu-kupu tersebut? 

 

1) Cermin dan Lensa 

Untuk menjawab dua pertanyaan 

tersebut, ikuti jalur yang ditempuh sinar 

cahaya yang memantul dari kupu-kupu 

yang sebenarnya dan masuk lensa 

kamera, Gambar 3-1. 

 

 

 

 

 

Gb. 3-1. Bayangan kupu-kupu yang 
dihasilkan dari pemantulan dan 
pembiasan dalam sebuah kaca 
tunggal 
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Sinar yang telah membentuk 3 bayangan tersebut ditembakkan 

pada lensa kamera tersebut dan sebelumnya dikumpulkan dalam film 

untuk menghasilkan foto. Anda akan belajar merunut sinar cahaya dari 

kupu-kupu dan juga pada saat sinar-sinar tersebut membelok ketika 

lewat kaca atau perbatasan permukaan kaca yang mengkilat. 

Sinar cahaya mungkin menempuh jalur yang rumit pada 

saat sinar-sinar tersebut masuk cermin atau ketika lewat lensa-lensa 

dengan berbagai bentuk. Akhirnya, walau jalur sinar-sinar tersebut 

rumit, anda dapat menggunakan hukum-hukum optik untuk merunut 

perjalanannya dan menemukan dimana titik pertemuan dengan sinar-

sinar yang lain untuk membentuk suatu bayangan. 

Semua peralatan optik yang sering digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari ---kaca mata, kaca pembesar, mikroskop, 

kamera, kamkorder (camcorders)--- menggunakan hukum-hukum 

pemantulan dan pembiasan untuk menghasilkan bayangan. Lagipula, 

semua penglihatan kita tentang dunia adalah hasil bayangan optik 

yang dibentuk oleh retina Kita dengan lensa yang terdapat pada mata 

kita. 

 

2) Mengapa Hal Ini Penting 

Benda-Benda dan Bayangan pada Cermin Datar 

Jika anda melihat diri anda sendiri di cermin kamar mandi 

pada pagi hari, anda melihat bayangan anda di cermin datar. Cermin 

datar adalah sebuah permukaan halus dan datar yang dari permukaan 

tersebut cahaya dipantulkan dengan pemantulan teratur dan tidak 

pemantulan baur. Hal ini berarti bahwa sinar cahaya dipantulkan 

dengan sudut datang dan sudut pantul yang sama. 

Dalam penjelasan cermin dan lensa, kata “benda” digunakan 

dengan “arti” baru. Anda melihat benda pada saat anda melihat cermin 

kamar mandi. Benda adalah sumber penyebaran sinar cahaya. Setiap 

titik pada benda adalah sumber sinar cahaya disebarkan. Suatu benda 
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berpendar seperti lilin atau lampu. Tetapi sering kali benda, seperti 

bulan atau halaman buku yang sedang anda baca dipendarkan. Benda-

benda dipendarkan biasanya memantulkan cahaya secara difus pada 

semua arah. 

 Gambar 3-2 menunjukkan bagaimana beberapa sinar cahaya 

dipantulkan dari titik O pada ujung topi baseball oleh cermin datar. 

Sudut datang dan sudut pantul yang sama ditunjukkan oleh 3 sinar. 

Perhatikan bahwa sinar-sinar tersebut menyebar pada saat 

meninggalkan titik pada topi tersebut, dan sinar-sinar tersebut terus 

disebarkan setelah dipantulkan dari cermin. Orang tersebut melihat 

sinar-sinar yang masuk ke pupil matanya. Garis putus-putus adalah 

garis bidikan, perpanjangan ke belakang sinar-sinar yang meninggalkan 

cermin. Sinar-sinar tersebut mengumpul pada satu titik. Mata dan otak 

menginterpretasikan sinar-sinar tersebut berasal dari titik I. Titik 

tersebut disebut bayangan ujung topi. Karena sinar-sinar tidak 

senyatanya dikumpulkan pada titik tersebut, jenis bayangan seperti ini 

disebut bayangan maya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3-2 Sinar-sinar yang dipantulkan yang masuk mata tampak berasal dari suatu 
titik di belakang cermin. 
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3) Tujuan 

? Menjelaskan bagaimana bayangan yang dibentuk oleh cermin 

cekung, cermin cembung dan cermin datar. 

? Menentukan letak bayangan menggunakan diagram sinar, dan 

menghitung jarak bayangan dan ukuran bayangan dengan 

menggunakan persamaan-persamaan. 

? Menjelaskan penyebab aberasi sferis dan bagaimana dapat 

menghindarinya. 

? Menjelaskan penggunaan cermin parabola. 

 

Kesepakatan Warna 

Sinar cahaya adalah merah. 

Lensa dan cermin adalah kaca. 

Benda-benda adalah nila. 

Bayangan adalah cahaya ungu. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3-3 Sinar cahaya meninggalkan satu titik pada benda. 

Beberapa membentur cermin dan dipantulkan ke mata. Garis 

perpanjangan di gambar sebagai garis putus-putus, memanjang dari 

tempat tertentu di cermin yang pada tempat tersebut terjadi 
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pemantulan, ke belakang ke tempat sinar-sinar tersebut dikumpulkan. 

Bayangan terletak pada sinar-sinar perpanjangan dikumpulkan. 

Berdasarkan geometri di = do. 

 Di mana bayangan terletak? Gambar 3-3 menunjukkan 2 sinar 

yang meninggalkan titik P pada benda. Satu sinar membentur cermin 

pada B, dan yang lain pada M. Kedua sinar dipantulkan dengan sudut 

datang dan sudut pantul yang sama. Sinar PB, yang membentur cermin 

pada sudut datang 90o, dipantulkan kembali sebagai dirinya sendiri. 

Sinar PM dipantulkan ke dalam mata pengamat. Garis perpanjangan, 

yang ditunjukkan pada gambar 3-3 sebagai garis putus-putus, 

memanjang ke belakang dari B dan M, suatu tempat yang mana kedua 

sinar tersebut dipantulkan dari cermin. Garis-garis perpanjangan 

mengumpul pada titik P’, yang merupakan bayangan titik P. Jarak 

antara benda dan cermin, jarak benda, adalah garis PB, yang 

mempunyai panjang do. Sama, jarak antara bayangan dan cermin 

adalah panjang garis P’B dan disebut jarak bayangan, di. Jarak benda 

dan jarak bayangan, do dan d i masing-masing menjadi salah satu 

segitiga yang sama PBM dan P’BM. Oleh sebab itu,     do = di. 

 Seberapa besar bayangan tersebut? Jika anda menggambar 

jalur dan garis perpanjangan 2 sinar yang berasal dari bawah anak 

panah, anda akan menemukan bahwa sinar dan garis tersebut 

mengumpul pada bagian bawah bayangan. Oleh karenanya, benda dan 

bayangan mempunyai ukuran yang sama, seperti pada gambar 3-4. 

Sinar-sinar yang menyebar dari bagian kanan benda mengumpul pada 

sebelah kiri bayangan. Anda mungkin bertanya, mengapa bagian atas 

dan bawah juga tidak terbalik. Jika anda mengamati gambar dengan 

seksama, anda akan melihat bahwa arahnya yang terbalik pada satu 

garis tegak lurus pada permukaan cermin. Kiri dan kanan dibalik, tetapi 

dengan cara yang sama bahwa sarung tangan kanan dapat dipakai di 

tangan kiri dengan membalik bagian dalam diletakkan/menjadi bagian 
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luar. Jadi, lebih tepat untuk mengatakan bahwa bagian depan dan 

belakang bayangan dibalik. 

 
 
4) Lab Saku 

Di mana terbentuk bayangan? Bayangkan bahwa anda sedang 

berdiri di depan cermin dan melihat bayangan anda. Tepatnya dimana 

bayangan tersebut. Di sini ada cara untuk menemukannya. Ambil 

kamera dengan cincin pemfokus yang jaraknya bisa ditandai. 

Tempatkan 1 meter dari cermin dan fokuskan pada tepi cermin. Periksa 

bacaan pada cincin pemfokus. Jaraknya mungkin 1 meter. Sekarang 

fokuskan pada bayanganmu, berapa bacaan pada cincin pemfokus 

sekarang? Analisis dan Kesimpulan, anda rangkum hasilnya dan tulis 

kesimpulan utama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3-4 Bayangan yang dibentuk 
pada cermin datar sama ukurannya 
dengan benda dan sama jaraknya di 
belakang cermin seperti jarak benda di 
depan cermin. Jika Anda memicingkan 
mata kananmu, akan terlihat seperti jika 
anda memicingkan mata kirimu. 
 

 
 Gambar 3.4b 
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5) CERMIN CEKUNG 

Lihat pantulan dirimu di permukaan sendok. Sendok bekerja 

sebagai cermin cekung. Cermin cekung memantulkan cahaya dari 

permukaan dalamnya (“bagian cekungnya”). Pada cermin cekung 

bundar, cermin merupakan bagian permukaan dalam dari keseluruhan 

lingkaran, seperti ditunjukkan pada gambar 3-5. lingkaran dengan jari-

jari r mempunyai pusat geometri, C. Titik A adalah pusat cermin, dan 

garis CA adalah sumbu utama, yaitu garis tegak lurus pada permukaan 

cermin pada pusatnya. 

Bagaimana cahaya dipantulkan dari cermin cekung? Pikirkan cermin 

cekung sebagai sejumlah besar cermin datar kecil-kecil yang diatur 

pada sekeliling permukaan lingkaran. Setiap cermin tegak lurus 

terhadap jari-jari lingkaran. Pada saat sinar menumbuk cermin, sinar 

dipantulkan dengan sudut datang dan sudut pantul yang sama. 

Gambar 3-5 menunjukkan bahwa sinar datang sejajar sumbu utama 

dipantulkan pada titik P dan memotong sumbu utama pada satu titik 

yang sama, F. Sinar datang dengan jarak yang sama di bawah sumbu 

utama, akan secara simetri, juga memotong sumbu utama  pada F. 

Sinar-sinar tersebut bertemu, atau berkumpul di F, yang disebut titik 

fokus cermin. Dua sisi (garis) FC dan FP pada segitiga CFP sama 

panjangnya. Jadi titik fokus, F berjarak separoh antara cermin dan 

pusat kelengkungan cermin, C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3-5 Pusat cermin cekung bundar terdapat pada pertengahan pusat kelengkungan 
cermin dengan permukaan cermin. Sinar-sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan 
untuk berkumpul di titik fokus, F. 
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6) Lab Saku 

Nyata atau Maya? Pegang sebuah cermin cekung kecil secara 

memanjang dan lihat bayanganmu. Apa yang anda lihat? Apakah 

bayanganmu di depan atau di belakang cermin? Apa yang terjadi pada 

bayangan ketika anda secara perlahan menggerakkan cermin ke arah 

wajahmu? 

Analisis dan Kesimpulan Ringkas pengamatan dan kesimpulanmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3-5a Permukaan cermin cekung memantulkan cahaya untuk memberikan titik 
seperti pada (b). Tungku pembakar matahari di Alps Prancis, seperti ditunjukkan pada 
(a), memantulkan cahaya dengan cara yang sama dengan sekelompok cermin datar 
yang diatur melengkung (dalam bentuk kurva). 

 

Bagaimana anda dapat menemukan tempat titik fokus pada 

cermin cekung? Pertama Anda membutuhkan sinar-sinar sejajar, 

karena hanya sinar-sinar sejajar yang berkumpul pada titik fokus. 

Karena matahari letaknya jauh, anda dapat menganggapnya sebagai 

sumber sinar-sinar sejajar yang berdekatan. Jika anda menempatkan 

sumber utama cermin cekung di matahari, semua sinar-sinar akan 

dipantulkan melalui titik fokus. Pegang selembar kertas dekat cermin 

dan gerakkan kertas tersebut mendekat atau menjauhi cermin sampai 

terbentuk titik terkecil dan terjelas. Titik tersebut harusnya pada titik 

fokus, karena seperti yang baru saja didiskusikan, sinar-sinar yang 

menumbuk cermin pada dasarnya sejajar. Jarak dari titik fokus ke 

cermin sepanjang sumbu utama disebut jarak fokus, f dari cermin.  
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Pada gambar 3-5, perhatikan bahwa jarak fokus adalah setengah jari-

jari kelengkungan cermin, atau 2f = r. 

 

7) Bayangan nyata dan bayangan maya 

Bintik terang yang anda lihat ketika anda menempatkan selembar 

kertas pada titik fokus cermin cekung sebagai sinar pantulan dari 

matahari adalah bayangan matahari. Bayangan tersebut adalah 

bayangan nyata karena senyatanya sinar-sinar tersebut mengumpul 

dan membentuk bayangan. Bayangan nyata dapat terlihat pada 

selembar kertas atau diproyeksikan ke layar. Sebaliknya, bayangan 

yang dihasilkan oleh cermin datar adalah di belakang cermin. Sinar-

sinar dipantulkan dari cermin datar tidak pernah senyatanya berkumpul 

tetapi tampak menyebar dari titik di belakang cermin. Bayangan maya 

tidak dapat diproyeksikan ke layar atau ditangkap oleh selembar kertas 

karena sinar cahaya tidak mengumpul pada bayangan maya.   

 

8) Bayangan nyata dibentuk oleh cermin cekung 

Untuk mengembangkan metode grafik pada penemuan bayangan 

yang dihasilkan oleh cermin cekung, ingat lagi bahwa setiap titik pada 

benda memancarkan atau memantulkan sinar cahaya pada semua arah 

yang mungkin. Tidak penting dan tidak mungkin untuk mengikuti 

semua sinar-sinar tersebut, tetapi anda dapat memilih hanya 2 sinar 

saja dan untuk penyederhanaan, gambar sinar-sinar tersebut hanya 

dari satu titik. Anda dapat juga menggunakan model tersederhana 

pada cermin yang mana semua sinar dipantulkan dari bidang datar dan 

tidak dari permukaan lengkung cermin. Model tersebut akan dijelaskan 

secara singkat. Dalam hal ini ada seperangkat aturan yang digunakan 

menemukan bayangan. 
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9) Lab Saku 

Titik Fokus.  

Letakkan cermin cekung di suatu tempat yang kena sinar 

matahari langsung. Gunakan gumpalan kecil lempung untuk 

memegang cermin agar tetap ditempatnya dan cermin cekung tersebut 

secara langsung dapat menghadap matahari. Gerakkan jarimu 

mendekat atau menjauhi cermin di daerah pantulan cahaya matahari 

untuk menemukan bintik paling terang (titik fokus). Baliklah cermin 

supaya sisi cembungnya menghadap matahari dan ulangi percobaan 

tersebut. 

Analisis dan Kesimpulan. Catat dan jelaskan hasilmu. 

Perjanjian Persamaan Lensa/Cermin yang Diterapkan pada Cermin 

do = bernilai positip untuk benda-benda nyata; 

do  = bernilai negatip untuk benda-benda maya; 

di  = bernilai positip untuk bayangan nyata; 

di  = bernilai negatip untuk bayangan maya;  

  f = positip untuk cermin cekung; 

  f = negatip untuk cermin cembung. 

 
 

10) Lab Saku 

Berhias. 

Apakah Anda punya cermin untuk berhias di rumahmu? Apakah 

cermin ini menghasilkan bayangan yang lebih besar atau lebih kecil dari 

wajahmu? Apakah hal ini menunjukkan kelengkungan kepadamu? 

Rasakan permukaan cermin itu. Apakah cermin tersebut memperkuat 

dugaanmu tentang kelengkungan? Cobalah untuk menemukan jarak 

fokus cermin. 

 
Analisa dan Kesimpulan. Catat prosedurmu dan ringkaslah penjelasan 

pengamatan dan hasilmu. 
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Strategi Pemecahan Masalah 
 
Penentuan Letak Bayangan di Cermin dengan Perunutan Sinar  
a. Tentukan skala untuk gambarmu supaya gambar kira-kira mendekati 

lebar kertasmu, kurang lebih 20 cm. 

? Jika benda melewati F, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3-

5, maka  bayangan akan ada di antara benda dan cermin. Oleh 

karenanya, gambarlah cermin pada tepi kanan kertasmu. 

? Jika benda melewati C, jarak bayangan akan lebih kecil sehingga 

gambarlah benda dekat tepi kiri kertasmu. 

? Jika benda terletak di antara C dan F, bayangan akan melewati C. 

Semakin dekat benda ke F, semakin jauh bayangan melewati C, 

sehingga sisakan tempat yang cukup pada sisi kiri kertasmu. 

? Pilih skala untuk ukuran yang lebih besar, untuk bayangan atau 

benda dengan ukuran 15 – 20 cm di kertasmu. Skala 1 cm dapat 

mewakili ukuran yang sebenarnya atau ½, ¼ atau 1/10 ukuran 

yang sebenarnya. 

b. Gambar sumbu utama. Gambar garis vertikal pada tempat sumbu 

utama menyentuh cermin. Jika titik fokus diketahui, tentukan 

posisinya di sumbu utama. Beri tanda F. Tentukan letak dan beri 

tanda pusat kelengkungan cermin, C yaitu 2 x jarak titik fokus ke 

cermin. 

c. Gambar benda dan beri tanda atasnya O1. Pilih skala untuk benda 

yang berbeda dengan skala pada gambar yang sudah ada karena 

benda tersebut mungkin terlalu kecil untuk dapat dilihat. 

d. Gambar sinar 1, sinar sejajar. Sinar 1 sejajar gambar utama. Semua 

sinar sejajar sumbu utama. Semua sinar sejajar sumbu utama 

dipantulkan melalui titik fokus, F. 

e. Gambar sinar 2, sinar melalui titik fokus. Sinar tersebut dipantulkan 

sejajar sumbu utama. 
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f. Bayangan diletakkan pada persilangan sinar 1 dan sinar 2 setelah 

pemantulan. Beri tanda bayangan tersebut l1. Gambar garis vertikal 

dari l1 ke sumbu utama untuk menampilkan bayangan. 

 
Bagaimana Anda menjelaskan bayangan pada gambar 3-6? Hal 

tersebut adalah bayangan nyata karena sinar-sinar secara nyata 

berkumpul pada titik dimana bayangan ditempatkan. Bayangan tersebut 

terbalik. Benda O1 ada di atas sumbu, tetapi bayangan I, ada di bawah 

sumbu. Bayangan tersebut dikurangi ukurannya. Bayangan tersebut 

lebih kecil daripada bendanya. Jadi, bayangan tersebut nyata, terbalik 

dan diperkecil. 

Di mana bayangan terletak? Jika benda melewati C seperti 

gambar 3-6, bayangan di antara C dan F. Jika benda digerakkan 

keluar/menjauhi C, bayangan bergerak ke dalam mendekati F dan 

mengecil ukurannya. Jika benda mendekat ke C, bayangan bergerak 

keluar dari cermin. Jika benda di C, bayangan akan di C juga dan 

bayangan akan sama dengan bendanya. Jika benda bergerak dekat F 

tetapi tidak di dalamnya, bayangan akan sangat jauh dan lebih besar. 

Semua penampilan bayangan dapat ditemukan secara matematika. 

Anda dapat menggunakan geometri untuk menghubungkan jarak fokus 

ke cermin, f, jarak benda ke cermin, do, dan jarak bayangan ke cermin, 

di. Persamaan ini disebut persamaan lensa/cermin: 
oi ddf

111 ??  
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Gambar 3-6 Perhatikan dua sinar yang melalui titik fokus. Sinar 1 setelah dipantulkan 
dari cermin dan sinar 2 pada jalurnya ke cermin. Bayangan nyata, terbalik dan diperkecil 
ukurannya. 

 

Persamaan di atas adalah persamaan pertama yang Anda lihat 

berisi kebalikan (se per) semua angka. Anda harus terlebih dahulu 

memecahkan persamaan ini untuk jumlah/angka yang Anda cari. 

Misalnya, jika Anda diberitahu jarak benda dan bayangan dan 

ditanyakan jarak fokus, Anda pertama kali harus menambahkan 

pecahan pada sisi kanan persamaan menggunakan sebutan yang lazim 

dido. 

i

i

dd
dd

f
0

01
?

?  

Lalu membalik kedua persamaan 

io

oi

dd
dd

f ?  

Persamaan lain yang bermanfaat adalah definisi perbesaran. 

Perbesaran, m, adalah perbandingan ukuran bayangan, hi, dengan 

ukuran benda, ho. 

            
o

i

h
h

m ?  
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Dengan menggunakan segitiga yang sama dalam diagram sinar, anda 

mendapatkan berikut ini: 

          
o

i

d
d

m ??             

Anda dapat menulis persamaan tunggal untuk tinggi bayangan dalam 

terminologi tinggi benda – tinggi bayangan dan jarak benda dengan 

lensa dan cermin. 

 

Dicari Bantuan 

Ahli kaca mata. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3-7 untuk mata di E,  hal tersebut tampak bahwa dalam hal ini 

benda di Q menghalangi penampakan cermin.  Namun, jika mata 

bergerak ke E1 dan melihat ke Q1, benda tidak tampak karena tidak 

ada cahaya yang dipantulkan dari Q1 ke E1. 

 

Dua persamaan di depan. Sisi kanan setiap persamaan sama dengan 

perbesaran, m, dan oleh karenanya persaman-persamaan tersebut 

sama satu dengan yang lain. 

 

o

i

o

i

d
d

h
h

??  atau )(
o

i
oi d

d
hh ??  
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11) Penjelasan Bayangan Nyata 

 
 Pada kasus bayangan nyata, di dan do keduanya positip, 

sedangkan hi akan negatip. Hal ini berarti bahwa perbesarannya juga 

negatip. Pada saat perbesaran negatip, bayangan di balik. Berapakah 

perbesaran pada cermin datar? Ingat lagi bahwa dalam kasus tersebut, 

di dan do besarnya sama, tetapi bayangan di belakang cermin. Oleh 

karenanya, d i adalah negatip dan perbesarannya adalah +1, yang 

berarti bahwa bayangan dan benda sama ukurannya. 

 Bagaimana anda dapat mengatakan jika suatu bayangan adalah 

nyata?  Jika suatu bayangan nyata, sinar-sinar akan mengumpul pada 

bayangan dalam diagram sinar. Pada persamaan lensa/cermin, di akan 

positip. Jika anda menggunakan cermin sungguhan, anda dapat 

meletakkan selembar kertas pada tempat bayangan dan anda akan 

melihat bayangan. Anda juga dapat melihat pengapungan bayangan di 

ruang jika anda menempatkan mata anda sehingga sinar-sinar yang 

membentuk bayangan jatuh di matamu. Tetapi seperti pada gambar 3-

7, anda harus memulainya pada tempat bayangan dan tidak pada 

cermin atau benda. 

 Pada saat pemecahan masalah yang melibatkan cermin, anda 

mungkin diminta menentukan letak bayangan dengan 

mempertimbangkan gambar berskala menggunakan metode strategi 

pemecahan masalah. Di waktu yang lain, pada saat diminta 

menemukan bayangan secara matematika, anda juga harus membuat 

sketsa secara hati-hati supaya anda dapat memvisualisasi situasi dan 

melakukan pengecekan kebenaran hasilmu. 
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Contoh Masalah 

Penghitungan Bayangan Nyata yang Dibentuk oleh Cermin Cekung. 

Suatu cermin cekung mempunyai jari-jari kelengkungan 20,0 cm. Suatu 

benda dengan tinggi 2,0 cm ditempatkan dengan jarak 30,0 cm dari 

cermin. 

a.  Dimana bayangan terbentuk? 

b.  Berapa tinggi bayangannya? 

 

Sketsa Masalah 

Sketsalah situasi: tempat benda dan cermin Gambar dua sinar utama 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Hitung Jawaban anda 

Diketahui:                             Ditanyakan: 

ho= 2,0 cm                              d i =? 

do= 30,0 cm                            hi =? 

r = 20,0 cm 

 

Strategi: 

Panjang fokus adalah setengah jari-jari kelengkungan. Gunakan 

persamaan cermin/lensa untuk menemukan letak bayangan. 

Gunakan rumus perbesaran untuk menemukan tinggi bayangan 

 

Perhitungan: 

f  =  r/2  =  10,0 cm 

io ddf
111

??    sehingga 
)( fd

fd
d

o

o
i ?

?  
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cm
cmcm
cmcm

d i 0,15
0,100,30

)0,30)(0,10(
?

?
?  

o

i

o

i

d
d

h
h

m ??? ,  sehingga 
o

oi
i d

hd
h ??  

cm
cm

cmcm
hi 0,1

0,30
)0,2)(0,15(

??
?

?  

Telitilah Jawaban anda 

Apakah satuan-satuan yang anda gunakan benar? Semua jarak dalam 

cm. Apakah tanda-tanda sudah tepat? Tempat bayangan dengan tanda 

positip dan tanda tinggi yang negatip sesuai dengan gambar. 

Apakah besarnya masuk akal? Ukuran besar sesuai dengan gambar. 

 

12) Bayangan Maya yang Dibentuk Cermin Cekung           

Anda telah melihat bahwa semakin dekat benda ke titik fokus, F, 

pada cermin cekung, bayangan bergerak menjauh dari cermin. Jika 

benda berada pada titik fokus, semua sinar pantulan adalah sejajar. 

Sinar-sinar pantulan tersebut tidak pernah bertemu, dan oleh sebab itu 

bayangan dikatakan tak terhingga. Apa  yang terjadi jika benda 

digerakkan mendekati cermin, yaitu, antara titik fokus dan cermin? 

Diagram sinar seperti ditunjukkan pada gambar 3-8. Lagi-lagi dua sinar 

digambar untuk menentukan letak bayangan terhadap benda. Seperti 

sebelumnya, sinar 1 sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik 

fokus. Untuk sinar 2, pertama kali gambar garis putus-putus dari titik 

fokus ke suatu titik pada benda. Lalu gambar sinar 2 sebagai 

perpanjangan garis putus-putus tersebut ke cermin yang pada cermin 

tersebut sinar 2 dipantulkan sejajar sumbu utama. 
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Gambar 3-9  Benda-benda yang ditempatkan diantara titik fokus dan permukaan cermin 
cekung membentuk bayangan diperbesar dan maya. 

 

Perhatikan bahwa sinar 1  dan sinar 2 menyebar pada saat 

meninggalkan cermin, sehingga tidak dapat membentuk bayangan 

nyata. Namun, garis putus-putus di belakang cermin adalah garis 

perpanjangan yang berasal dari penampakan awal yang terdapat di 

Gambar 3-8  Pada saat benda ditempatkan antara titik fokus dan cermin cekung 
melengkung, dibentuk bayangan yang diperbesar, tegak dan maya di belakang cermin. 
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belakang cermin. Pada saat anda menggunakan persamaan lensa-

cermin dalam pemecahan masalah yang melibatkan cermin cekung, 

anda akan menemukan bahwa di adalah negatip. Bayangan tegak dan 

diperbesar seperti tampak pada gambar 3-8.   

Bayangan tegak, diperbesar adalah ciri-ciri cermin untuk 

bercukur atau berhias, yang merupakan cermin cekung. Pada saat anda 

menggunakan cermin bercukur atau berhias, anda harus memegang 

cermin tersebut dekat dengan muka/wajah dan lakukan juga anda harus 

menempatkan wajahmu pada jarak fokus cermin. 

 

Contoh Masalah 

Sebuah Cermin Cekung Sebagai Pembesar 

Suatu benda tinggi 2,0 cm ditempatkan 5 cm di depan cermin cekung 

dengan jarak fokus 10,0 cm. Berapa besar bayangan dan dimana 

letaknya? 

 

Sketsa Masalah 

Sketsa situasi, tempat benda dan cermin                                         

 

Gambar dua sinar utama 

Panjangkan sinar-sinar di belakang cermin untuk menentukan letak 

bayangan. 

 

 

 

 

Hitung Jawaban anda 

Diketahui:                                          

ho = 2,0 cm                                        

do = 5,0 cm                                   

f   = 10,0 cm 

Gambar 3-10a 
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Strategi: 

Gunakan persamaan lensa/cermin untuk menentukan letak bayangan.  

Selesaikan dengan rumus perbesaran untuk menemukan tinggi 

bayangan. 

 
Perhitungan 

io ddf
111

?? , jadi 
7?

?
o

o
i d

fd
d  

,

)(10
0,100,5

)0,5)(0,10(

o

i

o

i

i

d
d

h
h

m

mayacm
cmcm
cmcm

d

???

??
?

?

 

jadi 
o

oi
i d

hd
h ??  

)(4
0,5

)0,2)(0,10(
tegakcm

cm
cmcm

hi ?
??

?  

 

Telitilah Jawaban anda 

Apakah satuan-satuan tepat? Semua dalam cm. 

Apakah tanda benar? Tanda negatip berarti bayangan maya. Tanda 

positip untuk tinggi berarti bayangan tegak. Hal-hal tersebut sesuai 

dengan diagram sinar. 

Apakah perbesaran masuk akal? Perbesaran sesuai dengan gambar. 

 

Masalah untuk Latihan 

Hitung bayangan nyata yang dibentuk oleh cermin cekung 

1. Gunakan gambar diagram sinar berskala untuk menyelesaikan contoh- 

contoh masalah. 

2. Suatu benda tingginya 3,0 mm ada di depan cermin cekung dengan 

jarak 10,0 cm. Jarak fokus cermin tersebut 6,0 cm. Temukan 

bayangan dan tinggi bayangan tersebut menggunakan:  
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         a. Gambar diagram sinar berskala. 

         b. Persamaan perbesaran lensa/cermin. 

3. Suatu benda berjarak 4,0 cm di depan cermin cekung yang 

mempunyai jari-jari 12,0 cm. Tentukan letak bayangan menggunakan 

persamaan lensa/cermin dan diagran sinar berskala. 

4.  Lilin dengan tinggi 4,0 cm ditempatkan 10,0 cm dari cermin cekung 

yang mempunyai jarak fokus 16 cm. Temukan letak dan tinggi 

bayangan. 

5. Berapakah jari-jari kelengkungan cermin cekung yang membesarkan 

dengan faktor +3 pada suatu benda yang diletakkan 25 cm dari 

cermin tersebut? 

 

13) Cacat-cacat Bayangan pada Cermin Cekung 

Dalam perunutan sinar-sinar, anda memantulkan sinar-sinar dari 

garis vertikal dan tidak dari permukaan melengkung cermin. Persamaan 

cermin/lensa juga mengasumsikan bahwa semua pemantulan terjadi dari 

bidang yang tegak lurus terhadap sumbu utama yang melalui cermin. 

Namun, sinar-sinar nyatanya dipantulkan oleh cermin itu sendiri, 

sehingga sinar-sinar tersebut akan tampak seperti pada gambar 3-10a. 

Perhatikan bahwa hanya sinar-sinar sejajar sumbu utama yang 

dipantulkan melalui titik fokus. Sinar-sinar yang lain mengumpul pada 

titik dekat cermin. Bayangan yang dibentuk oleh sinar-sinar sejajar di 

cermin bundar yang besar merupakan sebuah cakram, bukan suatu titik. 

Pengaruh ini disebut aberasi sferis. 

Dasar cermin untuk membentuk parabola, gambar 3-10b, tidak 

mengalami aberasi sferis, semua sinar-sinar sejajar dipantulkan ke titik 

tunggal. Untuk alasan inilah, cermin parabola telah digunakan pada 

teleskop. Tetapi beberapa teleskop terbaru menggunakan cermin bundar 

dan cermin kedua dengan bentuk khusus atau lensa untuk mengurangi 

aberasi. 
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14) Lab saku 

Terbakar 

Lensa cembung (pengumpul) dapat digunakan sebagai kaca pembesar. 

Gunakan kaca mata seseorang untuk melihat jika mereka diperbesar. 

Apakah kaca mata tersebut pengumpul (cahaya)? Dapatkah lensa 

digunakan di cahaya matahari untuk menimbulkan api?  

 

 

Analisis dan Kesimpulan Gunakan jawabanmu untuk menjelaskan lensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Beberapa sinar dipantulkan dari cermin cekung bundar  mengumpul pada 
satu titik, tidak di titik fokus seperti ditunjukkan pada (a). Suatu  cermin parabola seperti 
yang ditunjukkan pada (b). memfokuskan semua sinar-sinar sejajar pada satu titik. 

 

 
15) CERMIN CEMBUNG 

Cermin cembung adalah cermin sferis yang memantulkan 

cahaya dari permukaan luarnya. Sinar yang dipantulkan dari cermin 

cembung selalu menyebar. Jadi, cermin cembung tidak membentuk 

bayangan nyata. Pada saat menggambar diagram sinar, titik fokus F, 

ditempatkan dibelakang cermin, pada jarak pertengahan antara cermin 

dan pusat kelengkungan cermin. Pada saat menggunakan persamaan 

lensa/cermin, jarak fokus F, pada cermin cembung adalah angka 

negatip, dan di adalah negatip karena bayangan di belakang cermin. 
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Gambar 3-12 Tidak ada bayangan nyata dibentuk oleh cermin cembung. Bayangan 
tegak, maya dan diperkecil, dibentuk pada perpotongan-perpotongan per panjangan 
sinar-sinar. Cermin cembung sering di gunakan sebagai cermin sudut untuk 
keselamatan dan keamanan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram sinar pada Gambar 3-11 menunjukkan bagaimana 

bayangan dibentuk pada cermin cembung. Sinar 1 sampai ke cermin 
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sejajar dengan sumbu utama, untuk menggambar sinar pantulan, 

gambar garis putus-putus dari titik fokus, F, ke titik tempat sinar 1 

menumbuk cermin. Sinar-sinar pantulan arahnya sama dengan garis 

putus-putus. Sinar 2 menuju cermin dengan jalur bahwa jika 

diperpanjang sampai belakang cermin, akan lewat F. bagian yang 

dipantulkan dari sinar 2 sejajar sumbu utama. Dua sinar-sinar pantulan 

tersebut menyebar sepertinya datang dari satu titik dibelakang cermin, 

bayangan, ditempatkan pada perpotongan perpanjangan sinar yang 

terdapat di belakang cermin, bayangan tersebut maya, tegak dan 

ukurannya diperkecil. 

Cermin cembung membentuk bayangan yang diperkecil, oleh 

karenanya bayangan tempat jauh. Tetapi cermin cembung juga 

memantulkan dan memperbesar lapangan pandang. Kaca spion pada 

mobil sering menggunakan cermin cembung, seperti cermin yang 

digunakan di toko untuk mengamati pengunjung.  

Kaca biasa juga memantulkan beberapa cahaya. Jika kaca 

dilengkungkan keluar, kaca tersebut akan berlaku sebagai cermin 

cembung. Anda sering melihat bayangan dirimu sendiri yang diperkecil 

jika anda melihat ke kacamata seseorang. Foto yang terpampang pada 

awal bab ini menunjukkan lensa kaca yang memantulkan beberapa 

cahaya baik dari permukaan depan (yang cembung) maupun permukaan 

belakang (yang cembung). Bentuk apa yang mungkin bagi kaca 

tersebut? Bagaimana kaca tersebut memproduksi semua kupu-kupu 

tersebut?  

Bayangan yang dipantulkan diperkecil, yang satu tegak dan 

yang satu terbalik. Bayangan tegak berasal dari permukaan cembung, 

bayangan terbalik dari permukaan cekung.  
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Empat kupu-kupu, tetapi 

hanya  satu yang nyata! 

 

 

 

 

 

 

Contoh Masalah 

Bayangan pada Cermin untuk Keamanan  

Sebuah cermin cembung untuk keamanan dalam suatu toko barang 

mempunyai jari-jari kelengkungan 1,0 m. tempat garpu yang tingginya 

2,0 m berjarak 5,0 m dari cermin. Dimana letak dan berapa ukuran 

bayangannya?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sketsa Masalah                                      

? Sketsa situasi, tempat cermin dan benda 

? Gambar 2 sinar utama  



Modul.FIS.19_Optik                                                                                 68 

 

Hitung Jawaban anda 

Diketahui: 

ho  = 2,0 m  

do  = 5,0 m 

r    = 1,0 m 

 

Ditanyakan: 

di  =? 

hi  =? 

 

Strategi: 

?  Jarak fokus adalah negatip untuk cermin cembung 

?  Gunakan persamaan lensa/cermin untuk menemukan lokasi 

bayangan.  

?  Kombinasikan persamaan perbesaran untuk menentukan tinggi 

bayangan.  

 

Perhitungan: 

Telitilah Jawaban anda: 

? Apakah satuan-satuan tepat? semua jarak dalam meter  

? Apakah tanda-tanda benar? tanda negatip artinya bayangan maya, 

tanda positip untuk tinggi artinya bayangan tegak. Apakah hal-hal 

tersebut sesuai dengan diagram (gambar) 

? Apakah perbesaran masuk akal? apakah sesuai dengan diagram 

(gambar) 
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Masalah latihan  

1. Satu benda erletak 20,0 cm di depan cermin cembung yang punya 

jarak focus –15,0  cm. Temukan tempat atau letak bayangan 

menggunakan: 

a. Diagram sinar berskala  

b. Persamaan lensa/cermin 

2. Cermin cembung mempunyai jarak focus 12 cm sebuah bola lampu 

dengan diameter 6,0 cm ditempatkan 60,0 cm di depan cermin. 

Tentukan letak bayangan bola lampu. Berapa diameternya? 

3. Cermin cembung dibutuhkan untuk membuat bayangan benda yang 

ukurannya ¾ benda yang sesungguhnya dan bayangan tersebut 

terdapat 24 cm di belakang cermin. Berapa jarak focus yang 

seharusnya?  
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16) Fisika dan Teknologi 

 

Teleskop Ruang Hubble 

Para ahli astronomi telah mengetahui selama beberapa decade 

bahwa untuk melihat lebih jauh ke ruang dan waktu, teleskop harus 

dapat mengumpulkan lebih banyak cahaya dan hal ini membutuhkan 

cermin yang besar. Tetapi cermin besar membengkok disebabkan oleh 

bobotnya sendiri, mendistorsikan bayangan yang akan diamati. Distorsi 

atmosferik, pengaruh-pengaruh suhu, polusi cahaya juga membatasi 

penampilan teleskop berdasar bumi (Earth-based teleskop). 

Satu pendekatan yang digunakan ilmuwan untuk keluar dari 

kesulitan-kesulitan ini adalah menempatkan teleskop di orbit bumi. 

Teleskop ruang Hubble, adalah teleskop pertama kali mengorbit, 

dikenalkan pada tahun 1990. Diantara rahasia-rahasia yang diungkap 

oleh teleskop Hubble adalah menempatkan galaksi-galaksi yang jauh 

sehingga menunjukkan kepada kita beberapa bagian alam semesta, 

yang seperti terlihat beberapa ratus juta tahun setelah alam tersebut 

terbentuk. Bayangan yang rinci terntang komet Hale-Bopp, yang 

mengunjungi wilayah sistem planet kita pada tahun 1997, 

memungkinkan ahli astronomi untuk memperkirakan ukuran inti komet 

dan mengamati peledakan hebat yang terjadi seiring dengan bagian-

bagian inti komet tersebut pada saat menghadap matahari. Hubble 

juga telah menangkap bayangan rumbai-rumbai raksasa dari gas dan 

debu yang keluar dari ledakan vulkanik di lo, satu satelit (bulan)-nya 

Jupiter. 

Pada tahun 1997, Hubble menghasilkan bayangan spektakuler 

dari pancaran gas dan debu yang dihembuskan ke ruangan angkasa 

oleh lubang gelap masih di pusat Nebula Telur (Eeg Nebula), yang 

jaraknya 3000 tahun cahaya dari bumi. 
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Berpikir Kritis 

Apa keuntungan dan kerugian dengan penempatan teleskop di 

orbit? 

Pengulangan Bab: 

a. Gambar diagram sinar yang menunjukkan posisi matamu yang 

berada 12 cm dari cermin datar. Dua sinar meninggalkan satu titik 

dari rambut mata (bulu mata) dan masuk pada sisi berlawanan 

pupil matamu pada jarak 1 cm. Tentukan posisi bayangan bulu 

mata. 

b. Jika berkas sinar cahaya parallel dipancarkan ke cermin cekung 

speris, apakah semua sinar mengumpul pada titik fokus? 

c. Jika cermin menghasilkan bayangan tegak, maya, dapatkah anda 

dengan segera menyimpulkan bahwa cermin tersebut adalah cermin 

datar? Jelaskan. 

d. Berpikir kritis. Cermin cekung digunakan untuk membentuk 

bayangan nyata dari benda yang jauh. Cermin datar kecil diletakkan 

antara cermin dan bayangan. Cermin kecil tersebut diletakkan 

dengan sudut 45? terhadap sumbu utama cermin cekung. 

e. Buat diagram sinar. Apakah bayangan cermin datar, nyata atau 

maya? Jelaskan. 

f. Jika cermin kecil adalah cermin cembung, apakah bayangan pada 

cermin itu, nyata atau maya? 

 

17) Lensa 

Kacamata  terbuat dari lensa sejak awal abad 13. Sekitar tahun 

1610, Galileo telah menggunakan dua lensa sebagai teleskop. Dengan 

alat tersebut, ia menemukan bulan (nya) Jupiter. Sejak saat itu, lensa 

telah digunakan pada beberapa peralatan optik seperti mikroskop dan 

kamera. Lensa mungkin paling banyak bermanfaat dan penting pada 

semua peralatan optik.  
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18) Tipe-tipe Lensa 

Lensa terbuat dari bahan-bahan transparan seperti kaca atau 

plastik, dengan indeks bias yang lebih besar dari pada indeks bias 

udara. Setiap dua sisi lensa adalah bagian lengkung dan dapat 

cembung, cekung atau datar. Suatu lensa disebut lensa cembung jika 

bagian tengahnya lebih tebal di bandingkan bagian tepinya. Lensa 

cembung adalah lensa pengumpul karena lensa tersebut membiaskan 

sinar cahaya paralel sehingga sinar-sinar cahaya tersebut bertemu. 

Suatu lensa cekung mempunyai bagian yang lebih tipis di tengah di 

bandingkan tepinya dan disebut lensa pemencar karena cahaya yang 

melaluinya disebarkan. Gunakan gambar 3-12 untuk membandingkan 

bentuk 2 tipe lensa dan jalur sinar cahaya yang melalui masing-masing 

lensa.  

 

 

 

 

 

 

Gambar  3-12  (a) , sinar yang dibiaskan mengumpul, sedangkan (b) sinar yang 
dibiaskan menyebar.             

 
19) Lensa Cembung   

Pada saat cahaya lewat lensa, pembiasan terjadi pada kedua 

permukaan lensa. Anda telah mempelajari hukum Snell dan geometri 

yang dapat digunakan untuk memprediksi jalur sinar cahaya yang 

lewat lensa. Untuk menyederhanakan penghitungan, anda akan 

menggunakan rumus-rumus yang sama yang anda gunakan untuk 

cermin, yaitu semua pembiasan terjadi pada bidang datar yang disebut 

bidang utama (Principal plane), yang lewat pusat lensa. Penyamaan ini 
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disebut model lensa tipis, yang diterapkan pada semua lensa yang 

akan anda pelajari di buku ini. 

 

20) Bayangan Nyata dari Lensa Cembung 

Pernahkah anda menggunakan lensa untuk tujuan seperti pada 

gambar 3-13? Dengan menempatkan lensa supaya sinar matahari 

mengumpul pada daun, lup menghasilkan bayangan matahari pada 

permukaan daun. 

Bayangan itu nyata. 

Karena sinar-sinar 

mengumpul pada titik 

yang kecil, cukup 

energi terpusat pada 

tempat itu supaya 

dapat membakar 

daun. 

Gambar 3-13. Lensa pengumpul dapat digunakan untuk 
memicu munculnya api pada selembar daun. 

 
 

Tujuan: 

? Menjelaskan bagaimana pembentukan bayangan nyata dan maya 

yang dibentuk oleh lensa cembung dan cekung. 

? Menentukan bayangan dengan letak diagram sinar danmenemukan 

letak bayangan daun ukurannya menggunakan model matematika. 

? Mendefinisikan aberasi kromatik dan menjelaskan bagaimana 

aberasi kromatik dapat dikurangi. 

? Menjelaskan bagaimana alat-alat optik seperti mikriskop dan 

teleskop bekerja. 
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Gambar 3-14 pada saat benda ditempatkan jauh dari fokus utama sebuah lensa 
cembung, bayangannya akan nyata, terbalik dan diperkecil. Jika benda tersebut 
ditempatkan pada posisi terbentuknya bayangan, anda dapat menentukan letak 
bayangan baru dengan merunut sinar-sinar yang sama pada arah yang berlawanan. 

 

Sinar matahari adalah contoh sinar cahaya yang hampir sejajar 

dengan sumbu utama karena sinar-sinar tersebut berasal dari sumber 

yang jauh jaraknya. Setelah dibiaskan di lensa, sinar-sinar mengumpul 

pada titik yang disebut titik fokus lensa, F. Gambar 3-14 

menunjukkan dua titik fokus, satu titik fokus untuk masing-masing sisi 

lensa. Hal ini disebabkan lensa itu simetris dan cahaya dapat lewat 

kedua arah. Dua titik fokus tersebut penting dalam menggambarkan 

sinar. Jarak dari lensa ke titik fokus disebut jarak fokus, F. Jarak fokus 

tergantung pada bentuk lensa dan indeks bias bahan lensa. 

Pada gambar 3-14, anda dapat merunut sinar-sinar dari benda 

yang ditempatkan jauh dari lensa cembung. Sinar 1 sejajar sumbu 

utama. Sinar tersebut dibiaskan dan melewati F pada sisi lain lensa. 

Sinar 2 lewat pada F lensa itu sendiri. Setelah dibiaskan, jalurnya 

sejajar sumbu utama. Dua sinar tersebut berpotongan pada titik di luar 

F dan merupakan tempat terbentuknya bayangan. Sinar-sinar terpilih 

dari titik lain pada benda juga akan mengumpul pada titik tempat 
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pembentukan bayangan. Perhatikan bahwa bayangannya adalah nyata, 

terbalik dan lebih kecil dibanding bendanya. 

Di mana letak bayangan benda dekat dengan lensa 

dibandingkan letak benda pada gambar 3-14? anda dapat 

menemukan letak bayangan tersebut tanpa menggambar  dagram 

sinar yang lain. Jika anda membayangkan benda tersebut di tempat 

terbentuknya bayangan pada gambar 3-14. Anda dapat dengan 

mudah menentukan letak benda baru tersebut dengan menggunakan 

prinsip dasar optic yang menyatakan bahwa, jika sinar pantul atau 

sinar bias dibalik arahnya, sinar tersebut akan mengikuti jalur awal 

dalam arah terbalik. Hal ini berarti bahwa bayangan dan benda 

bertukar posisi dengan cara mengubah arah sinar. Bayangkan bahwa 

jalur cahaya melalui lensa seperti gambar 3-14 dibalik dan benda 

pada jarak 15 cm dari sisi kanan lensa. Bayangan baru terletak 30 cm 

dari sisi kiri lensa, bayangannya lagi-lagi nyata dan terbalik, tetapi 

sekarang ukuranya lebih besar dari benda. 

Jika benda ditempatkan dengan jarak dua kali jarak focus ke 

lensa, yaitu pada titik 2F pada gambar 3-14 bayangan juga akan 

ditemukan pada 2F. Karena simetris, bayangan dan benda mempunyai 

ukuran yang sama. Jadi, anda dapat menyimpulkan bahwa jika suatu 

benda lebih dari dua kali jarak focus dari lensa, bayangan akan 

diperkecil ukuranya. Jika benda diantara F dan 2F, maka bayangan 

diperbesar. 
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Konvensi Lensa atau Cermin Diaplikasikan pada Lensa 

 f =  positif untuk lensa cembung. 

 f =  negative untuk lensa cekung. 

do  = positif untuk benda di sisi lensa. 

  di = positif pada benda di sisi lain (sisi bayangan) lensa, apabila 

bayangannya nyata. 

di = negatif untuk benda pada sisi lensa, apabila bayangannya 

maya. 

 

 

Persamaan lensa atau cermin dapat digunakan untuk 

menentukan letak bayangan, dan persamaan perbesaran dapat 

digunakan untuk menentukan ukuran bayangan.  

o

i

o

i

oi

d
d

h
h

m

ddf

???

??
111

  

Ingat lagi bahwa anda menggunakan persamaan lensa/cermin, 

maupun persamaan untuk pembesaran, dalam pemecahan masalah 

yang melibatkan cermin. Contoh-contoh masalah berikut ini akan 

menunjukkan kepadamu bagaimana menggunakan persamaan ini 

untuk pemecahan masalah lensa.  

 

Contoh Masalah 

 

Bayangan yang Dibentuk oleh Lensa Cembung. 

 Suatu benda di tempatkan 32,0 cm dari lensa cembung yang 

mempunyai jarak fokus 8,0 cm.  

a.  Dimana letak bayangannya? 

b.  Jika benda tingginya 3,0 cm, berapa tinggi bayangannya? 

c.  Bayangannya terbalik atau tegak? 
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Sketsa Masalah 

? Sketsa situasi, posisi benda dan lensa 

? Gambar 2 sinar utama  

 

Hitungan Jawabanmu: 

Diketahui:                           

do = 32,0 cm 

ho = 3,0 cm 

f  = 8,0 cm 

 

Ditanyakan: 

di =? 

hi =? 

 

Strategi: 

? Gunakan persamaan lensa/cermin untuk menentukan di 

? Gunakan rumus perbesaran untuk menentukan tinggi bayangan  

 

Perhitungan: 

io ddf
111 ?? , jadi 

fd
fd

d
o

o
i ?

?  

,

)(0,11
0,80,32

)32)(0,8(

o

i

o

i

i

d
d

h
h

m

nyata
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d

???

?
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jadi 
o

oi
i d

hd
h ??  

)(0,1
0,32

)0,3)(0,11(
terbalikcm

cm
cmcm

hi ????  
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Teliti Jawaban anda: 

? Apakah satuan-satuanya tepat? semua satuan dalam cm 

? Apakah tanda yang digunakan tepat? tanda positip untuk bayangan 

nyata; tanda negatip untuk tinggi, menyatakan bayangan terbalik. 

Hal ini sesuai dengan diagram 

? Apakah perbesaran masuk akal? tempat dan tinggi bayangan sesuai 

dengan gambar. 

 

 

21) Lab Saku 

Lensa Mata Ikan 

Bagaimana ikan dapat memfokuskan cahaya dengan matanya? 

cahaya dari suatu benda di air datang dari air menuju mata ikan yang 

juga hampir mengandung banyak air. Ambilah lensa pengumpul dan 

amati bahwa lensa tersebut dapat digunakan sebagai kaca pembesar. 

Sekarang pegang lensa tersebut di bawah air dalam suatu aquarium. 

Apakah lensa tersebut tetap memperbesar? 

 

Analisis dan Kesimpulan 

Bandingkan kemampuan memperbesar lensa kaca pada saat digunakan 

di air dan udara. Akankah lensa yang lebih melengkung lebih 

membengkokkan cahaya? Akankah anda meramal bahwa indeks bias 

bahan-bahan di mata ikan sama dengan indeks bias air? 

Pertahankanlah prediksimu. 

 

Latihan Masalah 

1. Gunakan diagram sinar untuk menemukan posisi 1 letak bayangan 

suatu benda yang berjarak 30 cm sebelah kiri lensa cembung 

yang mempunyai jarak fokus 10 cm. (Buat skala 1 cm pada 

gambar yang mewakili 20 cm) 
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2. Suatu benda tingginya 2,25 mm, terletak 8,5 cm disebelah kiri 

lensa cembung dengan jarak ?  fokus 5,5 cm. Temukan letak 

bayangan dan tingginya. 

3. Suatu benda diletakkan disebelah kiri lensa cembung dengan jarak 

fokus 25 mm supaya bayangannya sama besar dengan bendanya. 

Dimanakah letak bayangan dan benda tersebut? Mengapa 

menggunakan lensa besar?  

 

Sederhananya, anda telah menggambar diagram sinar jika 

hanya dua sinar yang membentuk bayangan. Tetapi, kenyataannya 

semua sinar yang meninggalkan suatu titik pada benda dan melewati 

lensa mengumpul dan membentuk bayangan pada titik yang sama. 

Gambar 3-15a menunjukkan lebih banyak sinar yang terlibat. 

Perhatikan bahwa hanya sinar-sinar yang mengenai lensa yang 

dibayangkan pada titik yang sama. Jika anda meletakkan selembar 

kertas pada posisi bayangan terbentuk, ukuran titik tersebut akan 

paling kecil pada titik tersebut. Jika anda menggerakkan kertas dengan 

awal sepanjang sumbu utama, ukuran titik menjadi lebih besar tetapi 

baur. Anda akan mengatakan bahwa bayangan di luar fokus.  

Apa yang akan terjadi jika anda menggunakan lensa dengan 

diameter yang lebih besar? Lebih banyak sinar-sinar yang tadinya tidak 

mengenai lensa, sekarang mengenai lensa, seperti dapat anda lihat 

pada gambar 3-15b. Dengan lebih banyak sinar-sinar yang 

mengumpul pada bayangan, bayangan akan menjadi lebih terang. 

Akankah hal sebaliknya akan terjadi jika anda menggunakan lensa 

yang lebih kecil? Lebih sedikit sinar yang lewat lensa kecil dan berpusat 

pada bayangan sehingga bayangan menjadi suram. Kamera 

menggunakan prinsip ini untuk mengatur celah guna menyesuaikan 

pada hari suram/redup dan cerah/bercahaya. 
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22) Bayangan Maya 

Jika suatu benda di tempatkan pada titik focus suatu lensa 

cembung, sinar bias akan muncul sebagai berkas sejajar. Jika benda di 

bawa mendekat lensa sinar-sinar tidak mengumpul pada sisi yang 

berlawanan pada lensa. Oleh karenanya, bayangan tampak berada 

pada posisi yang sama dengan benda pada lensa. Bayangan ini maya, 

tegak dan diperbesar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3-15. Sinar-sinar yang lewat lensa terpusat pada titik yang sama. Lensa yang 
lebih besar memungkinkan lebih banyak sinar yang melaluinya sehingga menghasilkan 
bayangan yang lebih terang.  
 

Lab Fisika Masalah 

Penglihatan adalah Kepercayaan  

 

Gambar garis 

perpanjangan untuk 

menentukan letak 

bayangan maya yang di 

hasilkan oleh lensa.  
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Bahan-bahan: 

Lensa cembung dengan diameter besar; 

Lensa cekung dengan diameter besar;  

2 buah bola kecil dari lempung; 

2    penggaris;  

2    paku panjang 3atau 3 cm;  

2    lembar kertas. 

 

Langkah – langkah: 

1. Rangkaian peralatan seperti pada foto menggunakan lensa cekung. 

2. Lihat melalui lensa untuk memastikan apakah anda dapat melihat 

kedua ujung paku. Gerakan paku mendekat atau menjauhi lensa 

sampai kedua ujungnya terlihat. 

 

Data dan Pengamatan: 

1. Tandai kertas untuk menunjukkan ujung paku, kepala paku dan 

juga garis lensa. 

2. Garisi tepi lurus ke titik tertentu pada kepala paku. Mintalah 

pasanganmu untuk memastikan bahwa hal tersebut tepat. 

3. Gambar garis perpanjangannya. 

4. Gerakan ke posisi lain dan gambar garis kedua dari perpanjangan 

tersebut ke kepala paku. 

5. Ulangi langkah 2-4, saat ini menggambar dua garis perpanjangan 

ke ujung paku. 

6. Gunakan kertas baru dan ulangi langkah 1-5 menggunakan lensa 

cembung. 

 

Analisis dan Kesimpulan: 

1. Analisis data. Posisi bayangan dapat ditentukan dengan 

perpanjangn garis perpanjangan sinar sampai garis-garis tersebut 

berpotongan. Panjangkan 2 garis perpanjangan yang bertemu 
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untuk membuat bayangan kepala paku. Panjamgkan 2 garis 

perpanjangan yang bertemu untuk membuat bayangan ujung paku. 

Jelaskan hasilmu.  

2. Analisis data. Ulangi analisis untuk lensa cembung dan jelaskan 

hasilnya. 

3. Interpretasi data. Jelaskan bayangan dari lensa cekung. Apa 

yang mengejutkan tentang bayangan tersebut? 

4. Interpnetrasi data. Jelaskan bayangan dari lensa cembung. Apa 

yang mengejutkan tentang bayangan tersebut?  

 

Penerapan: 

1. Jelaskan penerapan aturan yang sama untuk lensa cembung. 

 

Gambar 3-16 Menunjukkan bagaimana lensa cembung 

membentuk bayangan maya. Benda terletak diantara F dan lensa, sinar 

1, seperti biasanya, sampai ke lensa sejajar sumbu utama dan di 

biaskan melewati titik fokus  F. Sinar 2 merambat dari ujung dengan 

arah seakan-akan berasal dari F pada benda yang disisi lensa. Garis 

putus-putus dari F ke benda menunjukan padamu bagaimana 

menggambar sinar 2. Meninggalkan sinar sejajar sumbu utama. Sinar 1 

dan 2 menyebar pada saat meninggalkan lensa. Jadi, tidak mungkin 

ada bayangan maya. Gambaran garis perpanjangan untuk 2 sinar 

kembali berpotongan pada tempat terbentuknya bayangan maya. 

Bayangan tersebut pada sisi lensa yang sama dengan benda, tegak dan 

lebih besar dibandingkan benda. 
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Gambar 3-16. Dua sinar utama menunjukkan bahwa bayangan tegak, di perbesar, 
nyata dibentuk oleh lensa cembung apabila benda di tempatkan diantara lensa dan 
fokus utama. Gambaran sinar utama memberi petunjuk padamu untuk menentukan 
letak dan membentuk bayangan benda tersebut. Sinar-sinar itu tidak penting untuk 
lewat lensa itu sendiri. 

 

 

Contoh Masalah 

 

Kaca Pembesar 

Lensa cembung dengan jarak fokus 6,0 cm ditempatkan 4,0 cm 

dari serangga yang panjangnya 0,5 cm. 

a. Di mana bayangan akan terletak? 

b. Bagaimana penampakan ukuran insekta? 

 

Sketsa Masalah: 

1. Sketsa situasi, posisi lensa dan benda 

2. Gambar dua sinar utama 

 

Hitung Jawaban anda: 

Diketahui: 

do =4,0 cm            



Modul.FIS.19_Optik                                                                                 84 

ho =0,50 cm 

f  = 6,0 cm 

 

Ditanyakan: 

di =? 

hi=? 

 

Strategi: 

? Gunakan persamaan lensa/cermin untuk menentukan di 

? Gunakan rumus perbesaran untuk menentukan tinggi bayangan. 

 

Perhitungan:  

io ddf
111 ?? , jadi 
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Teliti Jawaban anda: 

? Apakah satuan–satuan yang tepat?semua satuan dalam cm 

? Apakah tanda-tanda tepat? Negatif untuk di berarti bayangan 

maya, tanda positip untuk h i berarti bayangan tegak, seperti 

ditunjukkan pada diagram. 

? Apakah perbesaran masuk akal? sesuai dengan diagram. 
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Latihan Masalah: 

1. Majalah dipegang 6,0 cm dari lensa cembung yang mempunyai jarak 

fokus 20,0 cm. Tentukan jarak bayangan majalah tersebut?. 

2. Kaca pembesar mempunyaijarak fokus 12,0 cm ditempatkan 3,4 cm 

dari lensa. Tentukan letak bayangan koin tersebut?. 

3. Kolektor perangko perlu memperbesar bayangan 4x dengan jarak 

perangko ke lensa 3,5 cm. Berapa jarak focus tersebut?. 

 

23) Lensa Cekung 

Pada gambar 3-17, anda dapat melihat bagaimana bayangan 

dibentuk oleh lensa cekung. Lensa cekung menyebabkan semua sinar 

menyebar. Sinar 1 meninggalkan o1 dan jatuh pada lensa sejajar 

sumbu utama. Sinar tersebut meninggalkan lensa dengan seakan-akan 

berasal dari titik fokus. Sinar 2 lewat langsung menuju pusat lensa 

tanpa di belokkan. Sinar 1 dan 2 menyebar setelah lewat lensa. Sinar-

sinar tersebut tampak perpotongan di i pada sisi yang sama dengan 

posisi benda pada lensa. Bayangannya maya, tegak dan diperkecil. Hal 

ini nyata tidak ada sesuatu yang jauh dari lensa dengan benda di 

letakkan. Jarak fokus lensa cekung adalah negatip. 

 

24) Lab Saku  

Ide Cemerlang.  

Tancapkan tepi lensa pengumpul ke bola lampu dan tempatkan 

lensa tersebut di atas meja. Gunakan bola lampu kecil pada satu sisi 

dan layar pada sisi yang lain untuk mendapatkan bayangan tajam bola 

lampu. Prediksi apa yang terjadi pada bayangan jika anda 

menempatkan tanganmu sehingga menutupi separuh lensa. Cobalah! 
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Analisis dan Kesimpulan:  

Apa yang terjadi? berapa lebar permukaan lensa supaya membentuk 

bayangan yang lengkap? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3-17. Lensa cekung digunakan untuk kacamata untuk memperbaiki mata dengan 
penglihatan dekat dan digunakan bersama-sama dengan lensa cembung pada kamera dan 
teleskop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3-18 Aberasi isomatik di lukiskan di a, yang menunjukkan cahaya dengan 
panjang gelombang yang berbeda di fokuskan pada titik yang berbeda. Lensa 
akromatik di b adalah kombinasi lensa cembung dan cekung yang mengurangi 
isomatik. 
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25) Cat Lensa 

Model yang telah anda gunakan untuk menggambar sinar yang 

melewati lensa menyarankan bahwa semua sinar yang lewat semua 

bagian lensa terpusat pada tempat yang sama. Namun hal ini hanya 

pendekatan. Pada lensa yang sebenarnya, sinar-sinar yang lewat tepi 

lensadipusatkan ditempat yang berbeda dengan sinar yang lewat pusat 

lensa. Ketidakmampuan lensa untuk memfokuskan semua sinar pada 

satu titik disebut aberasi sferis. Baik lensa dan cermin mempunyai 

aberasi sferis. Aberasi sferis dikurangi pada kamera yang murah hanya 

dengan menggunakan pusat lensa. Pada alat-alat yang lebih mahal di 

kurangi dengan cara banyak lensa, sering lima atau lebih untuk 

membentuk bayangan yang tepat, baik dan tajam. 

Lensa mempunyai cacat kedua yang tidak terjadi pada cermin. 

Tepi lensa dapat dianggap sebagai prisma, dan cahaya dengan panjang 

gelombang yang berbeda dibengkokkan dengan sudut yang berbeda, 

seperti yang anda lihat pada gambar 3-18a. jadi cahaya yang lewat 

lensa, khusunya yang dekat tepi, diuraikan sedikit. Benda yang dilihat 

lewat lensa tersebut tampak dikelilingi cincin warna. Pengaruh ini 

disebut aberasi kromatik. Istilah “Kromatik”berasal dari Yunani 

“Chromo”yang berarti “berkaitan dengan warna”. 

Aberasi kromatik selalu terjadi pada saat lensa tunggal 

digunakan, tetapi cacat ini dapat dikurangi dengan menggabung lensa 

cembung dengan lensa cekung yang mempunyai indeks bias yang 

berbeda. Kombinasi seperti ini ditunjukkan pada gambar 3-18b. 

Kedua lensa menguraikan cahaya tetapi peruraian yang di sebabkan 

oleh lensa pengumpul hampir dinetralkan oleh peruraian yang 

disebabkan lensa penyebar. Indeks bias lensa menyebar dipilih supaya 

kombinasi kedua lensa tersebut tetap mengumpulkan cahaya. Lensa 

yang dibentuk dengan cara seperti ini disebut lensa kromatik. Semua 

alat-alat optik yang diteliti menggunakan lensa kromatik. 
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Gambar 3-19 Permukaan lengkung kornea dan lensa membiaskan sinar cahaya yang 
masuk mata melalui pupil untuk membentuk bayangan pada retina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gambar 3-20 Orang yang berpengelihatan dekat tidak dapat melihat benda-benda 
yang jaraknya jauh karena bayangan difokuskan di depan retina seperti yang di 
tunjukkan di a, lensa cekung di b memperbaiki cacat ini. Orang yang berpengelihatan 
jauh tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya dekat karena bayangan 
difokuskan dibelakang retina seperti ditunjukkan di c, lensa cembung di d memperbaiki 
cacat ini. 
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26) Kaitan dengan Biologi 

 

Alat-alat Optik yang Menggunakan Lensa 

Walaupun mata sendiri adalah peralatan optik yang luar biasa, 

kemampuanya dapat ditingkatkan melalui berbagai alat yang tersusun 

atas lensa dan cermin. Mata penuh berisi cairan, tempat yang hampir 

bundar yang membentuk bayangan benda-benda pada retina, seperti 

ditunjukkan pada gambar 3-19. kebanyakan pembiasan terjadi pada 

permukaan langsung kornea. Lensa mata terbuat dari bahan yang 

fleksibel dengan indeks bias yang berbeda dengan indeks bias cairan. 

Otot dapat mengubah bentuk lensa, sehingga mengubah jarak 

fokusnya. Pada saat otot relaksasi, bayangan dari benda-benda yang 

jauh difokuskan pada retina. Pada saat otot berkontraksi, jarak fokus 

memendek, memungkinkan benda-benda dengan jarak 25 cm atau 

lebih dekat difokuskan ke retina.  

Mata beberapa orang tidak memfokuskan bayangan yang tajam 

pada retina.  Oleh karenanya, bayangan ditemukan di depan atau di 

belakang retina. Lensa luar, dalam bentuk kacamata atau lensa kontak 

diperlukan untuk memperbaiki jarak fokus dan menggerakkan 

bayangan ke retina. Gambar 3-20 menunjukkan orang yang ber 

pegelihatan dekat atau miopi mempunyai jarak focus yang terlalu 

pendek. Bayangan benda-benda yang jauh di bentuk di depan retina. 

Lensa cekung akan memperbaiki cacat ini dengan menyebarkan sinar 

cahaya, sehingga memperpanjang jarak bayangan, dan menempatkan 

bayangan pada retina. Anda juga dapat melihat pada gambar 3-20 

yang berpengelihatan hijau atau hiperopia, yang disebabkan terlalu 

panjangnya jarak fokus, yang menghasilkan jatuhnya bayangan di 

belakang retina. Hasil yang sama disebabkan rigidisis (kaku) lensa pada 

orang-orang yang usianya lebih dari 45 tahun. Otot-otot mereka tidak 

dapat memperpendek jarak fokus supaya cukup untuk memfokuskan 

bayangan pada retina. Untuk cacat ini, lensa cembung menghasilkan 
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bayangan maya yang lebih jauh dari mata dibanding bendanya. 

Bayangan ini menjadi benda bagi lensa mata dan dapat difokuskan 

pada retina, oleh karenanya memperbaiki cacat tersebut. Beberapa 

orang mempunyai bentuk mata atau lensa yang tidak bulat. Cacat ini 

disebut astigmatisme, dengan menghasilkan bahwa garis-garis vertical 

pada bayangan dapat difokuskan, sedangkan tidak mempunyai garis 

horizontal. Kacamata yang mempunyai bentuk tidak sferis dapat 

memperbaiki astigmatisme. 

 

F.Y.I. 

Kacamata pertama terbuat dari lensa cembung yang tebal. Lensa ini 

mengingatkan pembuatannya pada “ miju-miju”. Oleh sebab itu istilah 

“ lensa ” dari bahasa latin “biji miju”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3-21 Lensa kontak diletakkan pada lapisan kornea.Yang dijaga oleh lapisan 
air mata diantaranya 
. 
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Lensa kontak memberikan hasil yang sama dengan kacamata. 

Lensa kontak sangat tipis ditempatkan langsung pada kornea. Seperti 

ditunjukkan pada gambar 3-21 lapisan tipis air mata antara kornea 

dan lensa menjaga lensa tetap pada tempatnya. Kebanyakan 

pembiasan terjadi pada permukaan lensa udara, tempat terjadinya 

perubahan indeks bias terbesar.  

 

27) Mikroskop dan Teleskop 

Mikroskop memungkinkan mata melihat benda-benda yang 

sangat kecil. Kebanyakan mikroskop menggunakan sedikitnya dua 

lensa cembung. Suatu benda ditempatkan sangat dekat dengan lensa 

yang mempunyai jarak fokus pendek, yang disebut lensa obyektif. 

Lensa ini menghasilkan bayangan nyata yang ditempatkan diantara 

lensa kedua, lensa okuler, dan titik fokusnya. Lensa okuler 

menghasilkan bayangan maya yang sangat diperbesar dari bayangan 

yang dibentuk oleh lensa obyektif. 

Teleskop pembiasan astronomi menggunakan dua lensa 

cembung. Lensa obyektif pada teleskop mempunyai jarak fokus yang 

panjang. Sinar-sinar sejajar dari bintang atau benda lain yang jauh 

memfokuskan pada bidang datar titik fokus lensa tersebut. Lensa 

okuler dengan cara fokus pendek, selanjutnya membiaskan sinar-sinar 

dalam bentuk berkas sejajar yang lain. Pengamat melihat bayangan 

maya, diperbesar dan terbalik. Tujuan utama teleskop tidak untuk 

memperbesar bayangan. Teleskop untuk  meningkatkan sudut antara 

sinar-sinar dari bidang-bidang yang berbeda dan untuk mengumpulkan 

lebih banyak cahaya dibandingkan yang jatuh ke mata jika tanpa alat. 
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Pengulangan Bab 

a. Yang manakah lensa yang mempunyai penampung melintang pada 

gambar 3-22 apakah cembung atau lensa pengumpul? yang mana 

lensa cekung atau lensa penyebar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Andaikan kameramu difokuskan pada seseorang yang jaraknya 2 m. 

Sekarang anda ingin memfokuskannya pada pohon yang lebih jauh. 

Akankah lensa digerakkan mendekati film atau menjauhinya? 

c. Pada awalnya Anda memfokuskan cahaya putih melalui lensa tunggal 

supaya cahaya merah difokuskan ke titik paling kecil pada selembar 

kertas. Kemana arah  Anda menggerakkan kertas untuk memfokuskan 

cahaya biru? 

d. Berpikir kritis. Lensa udara didesain dengan dua kaca untuk melihat 

yang ditempatkan di tangki air. Salin gambar 3-23 dan gambar 

pengaruh lensa-lensa tersebut pada sinar-sinar sejajar yang kebetulan 

jatuh pada lensa. 

 

 

 

 

 

Gambar 3-23 
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c. Rangkuman  

 

3.1 Cermin 

? Suatu benda adalah sumber sinar-sinar cahaya yang dipancarkan. 

? Beberapa cermin memantulkan sinar cahaya yang tampak 

memancar dari satu titik pada sisi lain cermin. Titik dari tempat 

pemancaran cahaya tersebut dinamakan bayangan maya. 

? Bayangan pada cermin datar sama besar dengan bendanya. 

Bayangan jauh dibelakang cermin sedangkan benda ada di depan 

cermin. Bayangan tersebut maya dan tegak. 

? Titik fokus cermin cembung dan cermin cekung adalah pada 

pertengahan antara pusat kelengkungan cermin dan cermin. 

? Sinar sejajar yang jatuh pada cermin cekung dikumpulkan pada titik 

fokus. Sinar-sinar sejajar yang jatuh pada cermin cembung tampak 

seolah-olah memancar dari titik fokus yang terdapat di belakang 

cermin. 

? Cermin cekung membentuk bayangan nyata, terbalik jika benda 

jatuh dari cermin dibandingkan dengan titik fokus, dan membetuk 

bayangan maya, tegak bila benda terdapat diantara cermin dan titik 

fokus. 

? Cermin cembung selalu membentuk bayangan maya, tegak dan 

diperkecil. 

? Sinar cahaya sejajar sumbu utama yang datang dari jauh tidak 

dipantulkan oleh cermin sferis untuk mengumpulkan pada titik 

fokus. Cacat ini disebut aberasi sferis. 

 

3.2 Lensa 

? Lensa cembung lebih tipis pada bagian tepinya daripada 

tengahnya. Lensa cekung lebih tebal pada bagian tepinya 

dibandingkan bagian tengahnya. 
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? Lensa cembung menghasilkan bayangan nyata, terbalik jika benda 

lebih jauh dari lensa dibandingkan titik fokus. Jika benda lebih 

dekat dibandingkan titik fokus, bayangan nyata, tegak dan 

diperbesar akan dibentuk. 

? Lensa mempunyai aberasi sferis karena sinar-sinar sejajar yang 

jatuh dekat tepi lensa tidak difokuskan pada satu titik. Lensa juga 

memfokuskan cahaya yang panjang gelombangnya berbeda 

(warna berbeda) pada tempat yang berbeda. Hal ini disebut 

aberasi kromatik. 

 

d. Tugas 3 

1. Andaikan kameramu difokuskan pada seseorang yang jaraknya 2 m. 

Sekarang kamu ingin memfokuskannya pada pohon yang lebih jauh. 

Akankah lensa digerakkan mendekati film atau menjauhinya? 

2. Pada awalnya Kamu memfokuskan cahaya putih melalui lensa tunggal 

supaya cahaya merah difokuskan ke titik paling kecil pada selembar 

kertas. Kemana arah  Kamu menggerakkan kertas untuk memfokuskan 

cahaya biru? 

3. Satubenda erletak 20,0 cm di depan cermin cembung yang punya jarak 

focus –15,0  cm. Temukan tempat atau letak bayangan menggunakan : 

a. Diagram sinar berskala  

b. Persamaan lensa/cermin 

4. Satubenda erletak 20,0 cm di depan cermin cembung yang punya jarak 

focus –15,0  cm. Temukan tempat atau letak bayangan menggunakan : 

5. Cermin cembung mempunyai jarak focus 12 cm sebuah bola lampu 

dengan diameter 6,0 cm ditempatkan 60,0 cm di depan cermin. 

Tentekan letak bayangan bola lampu. Berapa diameternya ? 

6. Cermin cembung dibutuhkan untuk membuat bayangan benda yang 

ukurannya ¾ benda yang sesungguhnya dan bayangan tersebut 

terdapat 24 cm di belakang cermin. Berapa jarak focus yang seharusnya 

?  
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e. Tes Formatif 

1.   Jelaskan sifat-sifat titik bayangan yang terlihat pada cermin datar. 

2. Di mana bayangan benda pada cermin datar? 

3. Jelaskan sifat-sifat fisik bayangan maya? 

4. Siswa percaya bahwa film fotografi sangat sensitive dapat 

mendeteksi bayangan maya. Siswa meletakkan foto grafik pada 

tempat terbentuknya bayangan. Apakah usaha ini akan sukses? 

Jelaskan! 

 

 

g. Kunci Jawaban Tes Formatif 3 

1. Sifat titik bayangan yang terlihat pada cermin datar : maya (tidak 

dapat dipegang/dibelakang cermin), jaraknya terhadap cermin sama 

dengan jarak benda terhadap cermin, besarnya bayangan sama 

dengan besar/tinggi benda, dan bayangan terbalik. 

2. Bayangan benda pada cermin datar terletak dibelakang cermin. 

3. Sifat fisik bayangan maya adalah tidak dapat dipegang/ditangkap 

dengan layar tapi dapat dilihat oleh mata. 

4. Ya, karena film akan menangkap bayangan benda pada posisi 

terbalik, dari bayangan benda. 

 

g. Lembar Kegiatan 

 

Penglihatan adalah Kepercayaan  

Gambar garis perpanjangan untuk menentukan letak bayangan 

maya yang di hasilkan oleh lensa.  

Bahan-bahan: 

Lensa cembung dengan diameter besar  

Lensa cekung dengan diameter besar  

3 buah bola kecil dari lempung 
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2    penggaris  

2    paku panjang 3atau 3 cm  

2    lembar kertas  

 

 

 

 

 

 

Langkah – langkah: 

3. Rangkaian peralatan seperti pada foto menggunakan lensa cekung. 

4. Lihat melalui lensa untuk memastikan apakah kamu dapat melihat kedua 

ujung paku. Gerakan paku mendekat atau menjauhi lensa sampai kedua 

ujungnya terlihat. 

 

Data dan Pengamatan : 

1. Tandai kertas untuk menunjukkan ujung paku, kepala paku dan juga 

garis lensa. 

2. Garisi tepi lurus ke titik tertentu pada kepala paku. Mintalah pasanganmu 

untuk memastikan bahwa hal tersebut tepat. 

3. Gambar garis perpanjangannya. 

4. Gerakan ke posisi lain dan gambar garis kedua dari perpanjangan 

tersebut ke kepala paku. 

5. Ulangi langkah 2-4, saat ini menggambar dua garis perpanjangan ke 

ujung paku. 

6. Gunakan kertas baru dan ulangi langkah 1-5 menggunakan lensa 

cembung. 

 

Analisis dan Kesimpulan : 

1. Analisis Data. Posisi bayangan dapat ditentukan dengan perpanjangn 

garis perpanjangan sinar sampai garis-garis tersebut berpotongan. 
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Panjangkan 2 garis perpanjangan yang bertemu untuk membuat 

bayangan kepala paku. Panjamgkan 2 garis perpanjangan yang 

bertemu untuk membuat bayangan ujung paku. Jelaskan hasilmu.  

2. Analisis Data Ulangi analisis untuk lensa cembung dan jelaskan 

hasilnya. 

3. Interpretasi Data Jelaskan bayangan dari lensa cekung. Apa yang 

mengejutkan tentang bayangan tersebut? 

4. Interpnetrasi Data Jelaskan bayangan dari lensa cembung. Apa yang 

mengejutkan tentang bayangan tersebut?  

 

Penerapan: 

1. Jelaskan penerapan aturan yang sama untuk lensa cembung. 

 

Gambar 3– 16 Menunjukan bagaimana lensa cembung membentuk bayangan 

maya, benda terletak diantara F dan lensa, sinar 1, seperti biasanya, sampai 

ke lensa sejajar sumbu utama dan di biaskan melewati titik fokus  F. sinar 2 

merambat dari ujung dengan arah seakan-akan berasal dari F pada benda 

yang disisikan lensa. Garis putus -putus dari F ke benda menunjukan padamu 

bagaimana menggambar sinar 2. sinar 2 meninggalkan sinar sejajar sumbu 

utama. Sinar 1 dan 2 menyebar pada saat meninggalkan lensa. Jadi, tidak 

mungkin ada bayangan nyata. Gambaran garis perpanjangan untuk 2 sinar 

kembali berpotongan pada tempat terbentuknya bayangan maya. Bayangan 

tersebut pada sisi lensayang sama dengan benda, tegak dan lebih besar 

dibandingkan benda. 
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BAB III.  EVALUASI 
 

A. TES TERTULIS 

1. Jelaskan sifat-sifat titik bayangan yang terlihat pada cermin datar. 

2. Dimana bayangan benda pada cermin datar? 

3. Jelaskan sifat-sifat fisik bayangan maya? 

4. Suatu benda di tempatkan 32,0 cm dari lensa cembung yang 

mempunyai jarak fokus 8,0 cm.  

a. Dimana letak bayangannya ? 

b. Jika benda tingginya 3,0 cm, berapa tinggi bayangannya ? 

c. Bayangannya terbalik atau tegak ? 

5. Cahya dari udara jatuh pada sepotong kaca korona pada sudut 45º. 

Berpakah sudut biasnya? 

6. Berkas cahaya merambat dari udara ke air pada sudut 30º. Tentukan 

sudut biasnya. 

7. Berkas cahaya jatuh pada berlian (intan) pada sudut 45º. 

a. Berapa sudut biasnya? 

b. Bandingkan jawabanmu pada no.7a dengan no. 5. kaca atau 

berlian yang lebih mem bengkokkan cahaya? 

8. Bila cahaya biru dan cahaya kuning dipadukan pada layar putih, 

bagaimana warna layar tersebut? 

9. Jelaskan mengapa pada lapisan tipis air sabun menjadi berwarna-warni 

bila terkena sinar matahari? 
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B. TES PRAKTIK 

 

Tujuan : Mengukur letak bayangan yang dibentuk oleh lensa 

cembung dan lensa cekung. Gambar garis perpanjangan untuk 

menentukan letak bayangan maya yang di hasilkan oleh lensa.  

Bahan-bahan: 

? Lensa cembung dengan diameter besar  

? Lensa cekung dengan diameter besar  

? 1 buah bola kecil dari lempung 

? 2 penggaris  

? 2 paku panjang 2 cm atau 3 cm  

? 2    lembar kertas  

 

Langkah – langkah: 

1. Rangkaian peralatan seperti pada gambar 

2. Letakan paku pada posisi didepan lensa, dan amati paku dengan lensa 

(lihat gambar) 

3. Lihat melalui lensa untuk memastikan apakah kamu dapat melihat 

kedua ujung paku. Gerakan paku mendekat atau menjauhi lensa 

sampai kedua ujungnya terlihat. 

4. Tandai kertas untuk menunjukkan ujung paku, kepala paku dan juga 

garis lensa. 

5. Garisi tepi lurus ke titik tertentu pada kepala paku. Mintalah 

pasanganmu untuk memastikan bahwa hal tersebut tepat. 

6. Gambar garis perpanjangannya. 

7. Gerakan ke posisi lain dan gambar garis kedua dari perpanjangan 

tersebut ke kepala paku. 

8. Ulangi langkah 2-4, saat ini menggambar dua garis perpanjangan ke 

ujung paku. 

9. Gunakan kertas baru dan ulangi langkah 1-5 menggunakan lensa 

cembung. 
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KUNCI JAWABAN 
 

A. TES TERTULIS 

1. Sifat bayangan pada cermin datar : maya, tegak, sama besar dengan 

bendanya, jarak bayangan terhadap cermin sama dengan jarak 

benda terhadap cermin, dan menghadap terbalik dengan bendanya. 

2. Dibelakang cermin/maya. 

3. Tidak dapat ditangkap oleh layar, tapi dapat dilihat langsung oleh 

mata. 

4. (a). 10 3
2  cm (didepan lensa), (b). 1 cm, (c) bayangan tegak. 

5. 29o . 

6. 22o . 

7. (a). 18o  , (b). kaca membengkokankan berkas cahaya lebih besar. 

8. Warna putih 

9. Akibat adanya interferensi konstruktif. 
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LEMBAR PENILAIAN TES PESERTA 

 
Nama Peserta  : 
No. Induk  : 
Program Keahlian : 
Nama Jenis Pekerjaan : 
 
PEDOMAN PENILAIAN 
 

No. Aspek Penilaian Skor 
Maks. 

Skor 
Perolehan 

Keterang
an 

1 2 3 4 5 
Perencanaan 
1.1. Persiapan alat dan bahan 
1.2. Analisis model susunan 

2 
3   

I 

Sub total 5   
Model Susunan 
2.1. Penyiapan model susunan 
2.2. Penentuan data instruksi pd model 

3 
2   

II 

Sub total 5   
Proses (Sistematika & Cara kerja) 
3.1. Prosedur pengambilan data 
3.2. Cara mengukur variabel bebas 
3.3. Cara menyusun tabel pengamatan 
3.4. Cara melakukan perhitungan data 

 
10 
8 
10 
7 

  

III 

Sub total 35   
Kualitas Produk Kerja 
4.1. Hasil perhitungan data 
4.2. Hasil grafik dari data perhitungan 
4.3. Hasil analis  
4.4. Hasil menyimpulkan 

 
5 
10 
10 
10 

  

IV 

Sub total 35   

Sikap / Etos Kerja 
5.1. Tanggung jawab 
5.2. Ketelitian 
5.3. Inisiatif  
5.4. Kemadirian 

3 
2 
3 
2 

  

V 

Sub total 10   
Laporan 
6.1. Sistematika penyusunan laporan 
6.2. Kelengkapan bukti fisik 
 

6 
4   

Sub total 10   

VI 

Total 100   
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KRITERIA PENILAIAN 
 
 
No. Aspek Penilaian Kriterian penilaian  Skor 
1 2 3 4 
I Perencanaan 

1.1. Persiapan alat dan bahan 
 
 
1.2. Analisis model susunan 
 

 
? Alat dan bahan disiapkan 

sesuai kebutuhan 
 
? Merencanakan menyusun 

model 

2 
 
 
3 

II Model Susunan 
2.1. Penyiapan model susunan 
 
 
2.2. Penentuan data instruksi pd    
       model 
 

 
? Model disiapkan sesuai 

dengan ketentuan 
 
? Model susunan dilengkapi 

dengan instruksi 
penyusunan 

3 
 
 
2 

III Proses (Sistematika & Cara 
kerja) 
3.1. Prosedur pengambilan data 
 
 
3.2. Cara mengukur variabel   
       bebas 
 
3.3. Cara menyusun tabel    
       pengamatan 
 
 
 
3.4. Cara melakukan perhitungan  
       data 

 
? Mengukur panjang 

lintasan S1 dan S2 , 

mencatat waktu t1 dan t2 
 
? Menimbang beban 

tambahan m 
 
? Melengkapi data 

pengamatan dan 
pengukuran dalam tabel 

 
? Langkah menghitung 

energi mekanik benda 

10 
 
 
 
8 
 
 

10 
 
 
 
7 

IV Kualitas Produk Kerja 
4.1. Hasil perhitungan data 
 
 
 
4.2. Hasil grafik dari data 
perhitungan 
 
 
 
4.3. Hasil analisis  
 
 
 
 
4.4. Hasil menyimpulkan 
 

 
? Perhitungan dilakukan 

dengan cermat sesuai 
prosedur 

 
? Pemuatan skala dalam 

grafik dilakukan dengan 
benar 

 
? Analisis perhitungan 

langsung dengan metode 
grafik sesuai/saling 
mendukung 

 
? Kesimpulan sesuai 

dengan konsep teori 
 

 
5 
 
 
 
5 
 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
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4.5. Ketepatan waktu 

 
? Pekerjaan diselesaikan 

tepat waktu 

 
5 

V Sikap / Etos Kerja 
5.1. Tanggung jawab 
 
 
 
5.2. Ketelitian 
 
 
5.3. Inisiatif  
 
 
5.4. Kemadirian 

 
? Membereskan kembali 

alat dan bahan setelah 
digunakan 

 
? Tidak banyak melakukan 

kesalahan 
 
? Memiliki inisiatif bekerja 

yang baik 
 
? Bekerja tidak banyak 

diperintah 

 
3 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
2 

VI Laporan 
6.1. Sistematika penyusunan 
laporan 
 
 
6.2. Kelengkapan bukti fisik 
 

 
? Laporan disusun sesuai 

dengan sistematika yang 
telah ditentukan 

 
? Melampirkan bukti fisik 

6 
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BAB IV.  PENUTUP 
 

 

Setelah menyelesaikan modul ini, anda berhak untuk mengikuti tes 

evaluasi untuk menguji kompetensi yang telah anda pelajari. Jika anda 

dinyatakan memenuhi syarat kelulusan dari hasil evaluasi modul ini, maka 

anda berhak untuk melanjutkan ke topik atau modul berikutnya. 

Mintalah pada guru atau instruktur untuk malakukan uji kompetensi 

dengan sistem penilaian yang dilakukan secara langsung oleh guru atau 

instruktur yang berkompeten jika anda telah menyelesaikan suatu 

kompetensi tertentu. Jika anda telah menyelesaikan seluruh evaluasi dari 

setiap modul, maka hasil yang berupa nilai dari guru atau instruktur atau 

berupa portofolio dapat dijadikan sebagai bahan verifikasi oleh asosiasi 

profesi, dan selanjutnya hasil tersebut dapat dijadikan sebagai penentu 

standart pemenuhan kompetensi tertentu dan bila memenuhi syarat anda 

berhak mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh asosiasi 

profesi. 
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