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Modul ini singkron dengan Aplikasi Android, Download melalui Play Store di HP Kamu,  ketik di pencarian 

 
dlp5cahaya 

 
Jika Kamu kesulitan, Tanyakan ke tentor bagaimana cara downloadnya. 

Aplikasi ini berjalan dengan Koin yang bisa didapatkan di Info SMS absensi siswa ketika Kamu absen di 
Bimbel dengan Kartu. Tanyakan ke Tentor bagaimana cara mengaktifkan aplikasi ini.  

Have Fun And Enjoy It! 
 

 
CAHAYA 

 
Cahaya merupakan gelombang elektromagnet 
Sifat cahaya : 
1. Merupakan gelombang tranversal 
2. Merambat menurut garis lurus pada medium 

yang homogen 
3.  Memiliki energi 
4.  Dipancarkan dalam bentuk radiasi 
5. Dapat mengalami pemantulan, pembiasan, 

intervensi, difraksi (lenturan) dan polarisasi 
 
Lintasan cahaya disebut sinar 
 
Pemantulan Cahaya : 
1.  Pemantulan pada Cermin Datar 

  
Berdasar pengamatan dengan menggunakan 
cakra optik, Snellius menyimpulkan hal-hal 
berikut. 

 a.  Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul 
terletak pada satu bidang datar. 

 b.  Sudut datang sama dengan sudut pantul. 
 

Jika dua buah cermin datar disusun sehingga 
membentuk sudut  a maka akan diperoleh 
beberapa buah bayangan 
 
 
 
 
 
 

 
  

 1360
-=

a
n  

 n  = jumlah bayangan 
 a   = sudut antara dua cermin 
 
2.  Pemantulan pada Cermin Cekung 
 Sinarsinar istimewa sebagai berikut. 
 a.  Sinar datang sejajar dengan sumbu utama 

akan dipantulkan melalui titik fokus. 

   
 b. Sinar datang melalui titik fokus akan 

dipantulkan sejajar sumbu utama. 

   
 c.  Sinar datang melalui titik pusat 

kelengkungan cermi akan dipantulkan ke 
titik itu juga. 
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3.  Pembentukan Bayangan Pada Cermin 
 Cekung 

  

  
 

 
 
 Persamaan pada Cermin Cekung 

· 
oi SSf

111
+=  

· 
o

i

S
S

M =  atau 
o

i

S
S

M =  

 
· fR 2=  

 
 Keterangan: 
 f  : fokus cermin (cm atau m) 
 s : jarak benda ke cermin (cm atau m) 
 s' : jarak bayangan ke cermin (cm atau m) 
 R : jari-jari (cm atau m) 
 h' : tinggi bayangan (cm atau m) 
 h : tinggi benda (cm atau m) 
 M : perbesaran 
 

Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin 
cekung juga dapat ditentukan dengan cara 
berikut. 

 a.  Jika s' bernilai (+) maka bayangan bersifat 
nyata dan terbalik, namun jika s' bernilai (-) 
maka bayangan bersifat maya dan tegak. 

 b.  Jika M > 1 maka bayangan diperbesar. Jika 
M = 1 maka bayangan sama besar dengan 
benda. Jika M < 1 maka bayangan 
diperkecil. 

 
 Contoh : 

Sebuah benda setinggi 1 cm di depan cermin 
cekung dengan fokus 2 cm. Jika benda berada 
pada jarak 4 cm di depan cermin, tentukan : 

 a. jarak bayangan, 
 b. perbesaran, 
 c. tinggi bayangan, 
 d. sifat bayangan, dan 
 e. gambar jalannya sinar! 
 
 Jawab  
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  cmS i 4=  

 b.  kali
S
SM

o

2
2
41 ===  

 c.  cmMhh oi 221 =´=´=  
 d.  Karena Si = (+), maka nyata dan terbalik, 

serta M > 1 maka diperbesar. Jadi sifat 
bayangan nyata, terbalik diperbesar. 

 e. 

    
 
4.  Pemantulan pada Cermin Cembung 
 Sinar - sinar istimewa 
 a.  Sinar datang sejajar dengan sumbu utama 

akan dipantulkan seolah-olah dari titik 
fokus. 
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 b. Sinar datang menuju titik fokus akan 
dipantulkan sejajar sumbu utama. 

   
 c.  Sinar datang menuju titik M (2F) akan 

dipantulkan seolah-olah dari titik itu juga. 

   
 
6.  Pembentukan Bayangan  Pada Cermin 

Cembung 
 

 
 

Cermin Cembung selalu membentuk 
bayangan maya, tegak, diperkecil 

 
 Persamaan pada Cermin Cekung 

· 
oi SSf

111
+=-  

· 
o

i

S
S
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o

i

h
h

M =  

· fR 2=  
 
 Contoh 

Sebuah benda setinggi 3 cm berada pada jarak 5 
cm di depan cermin cembung dengan fokus 5 
cm. Tentukan: 

 a. jarak bayangan, 
 b. perbesaran, 
 c. tinggi bayangan, 
 d. sifat bayangan, dan 
 e. lukisan jalannya sinar! 
 

 a.  
oi SSf
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+=-  
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(tanda , merupakan tanda mutlak jadi 
nilai negative jadi positif dan nilai positif 
tetap positif) 

 c.  cmhMh oi 2
33

2
1

=´=´=  

 d.  Sifat bayangan: 
  -  karena s' bernilai negatif (-) maka 

bayangan bersifat maya dan tegak. 
  -  karena M = ½  maka bayangan 

diperkecil. 
 e.  

   
 
7. Pembiasan : 
 Indeks bias  

 
v
cn =  

 Dengan :  
 n = indeks bias mutlak, 
 c = laju cahaya 3.108 (m/s), dan 
 v = laju cahaya dalam medium (m/s). 
 
8.  Lensa 
 Jenis lensa 
 1.  Lensa cembung 
  (a) bikonveks, 
  (b) plan konveks, 
  (c) konkaf-konveks, 
 2.  Lensa cekung 
  (d) bikonkaf 
  (e) plan konkaf, dan 
  (f) konveks-konkaf. 
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9. Pembiasan pada Lensa Cembung 

 
Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung 
adalah sebagai berikut. 

 a.  Sinar datang sejajar sumbu utama akan 
dibiaskan melalui titik fokus. 

 b.  Sinar datang melalui pusat optik akan 
diteruskan tanpa dibiaskan. 

 c.  Sinar datang melalui fokus depan lensa 
akan dibiaskan sejajar sumbu utama. 

Persamaan lensa sama dengan persamaan 
Cermin Cekung 

· 
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i
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10. Pembentukan bayangan pada lensa 
 cembung 

 

 

 

 
 

11. Pembiasan pada Lensa Cekung 

 
Sinar-sinar istimewa tersebut adalah sebagai 
berikut. 

 a.  Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan 
seolah-olah berasal dari titik fokus. 

 b.  Sinar datang melalui pusat optik akan 
diteruskan tanpa dibiaskan. 

 c.  Sinar datang menuju titik fokus akan 
dibiaskan sejajar sumbu utama. 

   
 
12. Pembagian Ruang pada Lensa 

 
 
 Contoh 

Sebuah benda setinggi 3 cm berada pada jarak 5 
cm di depan lensa cekung dengan fokus 5 cm. 
Tentukan: 

 a. jarak bayangan, 
 b. perbesaran, 
 c. tinggi bayangan, 
 d. sifat bayangan,  
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(tanda , merupakan tanda mutlak jadi 
nilai negative jadi positif dan nilai positif 
tetap positif) 
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 c.  cmhMh oi 2
33

2
1
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 d.  Sifat bayangan: 
  -  karena s' bernilai negatif (-) maka 

bayangan bersifat maya dan tegak. 
  -  karena M = ½  maka bayangan 

diperkecil. 
 
 Contoh : 

Sebuah benda setinggi 1 cm di depan lensa 
cekung dengan fokus 2 cm. Jika benda berada 
pada jarak 4 cm di depan cermin, tentukan : 

 a. jarak bayangan, 
 b. perbesaran, 
 c. tinggi bayangan, 
 d. sifat bayangan 
 
 Jawab  
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 c.  cmMhh oi 221 =´=´=  
 d.  Karena Si = (+), maka nyata dan terbalik, 

serta M > 1 maka diperbesar. Jadi sifat 
bayangan nyata, terbalik diperbesar. 

 
13. Kekuatan Lensa : 

Adalah kemampuan untuk 
menyebarkan/mengumpulkan sinar 

 
f

P 1
=    

 P  = kekuatan lensa (dioptri) jika f dalam cm 

maka 
f

P 100
=  

 
14. Pembiasan pada Prisma 

Hubungan antara sudut deviasi (D), sudut sinar 
datang (i1), sudut sinar bias (r2), dan sudut 
pembias prisma (β) dinyatakan dalam 
persamaan berikut. 

 b-+= 21 rid  

  
 
 
15. Alat Optik  
 Kacamata  

Miopi Rabun Jauh kacamata lensa Cekung 
bayangan di depan retina. 
 

PP
P 100

-=  

 
P = Kekuatan lensa Kacamata miopi (D) 
PP = punctum proximum (cm) 
 
Hipermetropi Rabun dekat kacamata lensa 
Cembung bayangan di belakang retina. 
 

PRSn
P 100100

-=  

 
Sn = titik dekat mata normal = 25 cm 
PR = Punctum Romentum 
 
Presbiopi rabun jauh dan rabun dekat kacamata 
rangkap. 
 
 
LUP 
Adalah alat yang digunakan untuk 
memperbesar bayangan yang diterima mata 
dengan lensa cembung 

lupf
SnM =  

M = perbesaran lup  
flup = jarak fokus lup  
 
 
Mikroskop 
Adalah alat untuk memperbesar bayangan 
dengan menggunakan dua buah lensa cembung 
digunakan untuk melihat benda yang sangat 
kecil. 
Terdiri dari lensa objektif (dekat dengan objek) 
dan lensa okuler (dekat dengan mata). 
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okobj MMM +=  
 

objM = perbesaran lensa objektif 

okM  = perbesaran lensa okuler 
 
Teropong Bintang 
Adalah alat untuk memperbesar bayangan 
dengan menggunakan dua buah lensa cembung 
digunakan untuk melihat benda langit. 
 

ok

ob

f
f

M =  

 
obf = jarak fokus lensa objektif (cm) 

okf = jarak fokus lensa okular (cm) 
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Soal Pilihan Ganda  
1. Berikut ini merupakan bunyi hokum 

pemantulan: 
1) sinar datang, sinar pantul, dan garis 

normal terletak pada satu bidang datar; 
2)  sinar datang dan sinar pantul memiliki 

arah yang sama; 
3)  sudut sinar datang sama dengan sudut 

sinar pantul. 
 Pernyataan yang benar adalah .... 

a. 1, 2, dan 3 
b. 1 dan 2 
c. 1 dan 3 
d. 2 dan 3 
 

2. Bayang-bayang umbra terjadi karena .... 
a. sumber cahaya kecil sehingga berkas 

cahaya dapat dianggap sebagai sebuah 
titik 

b.  sumber cahaya sama dengan titik 
c.  sumber cahaya lebih besar daripada 

benda 
d.  sumber cahaya lebih jauh daripada benda 
 

3. Apabila cahaya mengenai permukaan yang 
tidak rata .... 
a. cahaya akan dipantulkan teratur 
b. cahaya akan diserap 
c. cahaya akan dipantulkan baur 
d. cahaya akan dibelokkan 
 

4. Bayangan yang terbentuk dari cermin datar 
adalah .... 
a. bayangan maya 
b. bayangan nyata 
c. bayangan sejati 
d. bayang-bayang 
 

5. Bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung 
selalu bersifat …. 

 a. maya, tegak, diperbesar 
 b. maya, tegak, diperkecil 
 c. nyata, terbalik, diperbesar 
 d. nyata, terbalik, diperkecil 
 
6. Cahaya matahari yang datang pada cermin 

cekung sejajar dengan sumbu utama .... 
a.  akan dikumpulkan pada titik fokus 
b.  akan dikumpulkan pada titik 

kelengkungan cermin 
c.  akan dipantulkan sejajar 
d.  akan dipantulkan tidak beraturan 
 

7. Sinar-sinar sejajar yang jatuh pada cermin 
cekung akan dikumpulkan pada satu titik. Hal 
ini membuktikan bahwa cermin cekung 
bersifat .... 
a. divergen 
b. menyebarkan sinar 
c. konvergen 
d. membiaskan cahaya 
 

8. Lensa yang memiliki sifat menyebarkan 
berkas cahaya adalah .... 
a. lensa cekung 
b. lensa cembung 
c. lensa cembung datar 
d. lensa bikonveks 
 

9. Jika sebuah benda berada di ruang II cermin 
cekung (antara F dan 2F), sifat bayangan 
yang terjadi adalah .... 
a.  maya, diperbesar, terbalik, di belakang 

lensa 
b.  nyata, diperkecil, terbalik, di depan lensa 
c.  maya, diperkecil, tidak terbalik, di depan 

lensa 
d.  nyata, diperbesar, terbalik, di belakang 

lensa 
 

10.  Agar benda pada cermin cekung dihasilkan 
sifat bayangan maya dan diperbesar maka 
harus di letakkan di .... 
a. antara F dan M 
b. di titik F 
c. antara F dan O 
d. di titik M 
 

11.  Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh 
cermin cembung adalah 
(1) nyata 
(2) tegak 
(3) sama besar 
(4) maya 
Pernyataan di atas yang benar adalah .... 
a. (1) dan (2) 
b. (1) dan (3) 
c. (2) dan (4) 
d. (4) saja 
 

12.  Sudut deviasi adalah .... 
a.  sudut antara sinar datang dan sinar bias 

pada prisma 
b.  sudut antara sinar datang dan sinar bias 

pada kaca plan parallel 



 
Cahaya  

8111 Fisika  
 

Les Privat dirumah bimbelaqila.com - Download Format Word di  belajar.bimbelaqila.com  8 

c. sudut antara perpanjangan sinar dating 
dan perpanjangan sinar bias akhir 

d.  sudut antara perpanjangan sinar bias 
pertama dan sinar bias akhir 

 
13.  Sifat lensa cembung adalah .... 

a. mengumpulkan sinar 
b. membuat bayangan nyata 
c. membuat bayangan maya 
d. menyebarkan sinar 
 

14. Berikut ini merupakan penggunaan lensa 
cembung, kecuali .... 
a. kaca pembesar 
b. kacamata 
c. mikroskop 
d. lampu sorot 
 

15.  Penguraian warna putih menjadi warnawarna 
cahaya pembentuknya disebut .... 
a. dispersi cahaya 
b. difraksi cahaya 
c. refleksi cahaya 
d. refraksi cahaya 
 

16.  Cermin datar menghasilkan bayangan yang 
bersifat . . . . 
a. maya, tegak, dan diperkecil 
b. maya, tegak, dan diperbesar 
c. maya, tegak, dan sama besar 
d. maya, terbalik, dan sama besar 
 

17.  Dua buah cermin datar mengapit sudut 60°. 
Banyaknya bayangan yang terbentuk antara 
dua cermin adalah . . . . 
a. 6 buah 
b. 5 buah 
c. 4 buah 
d. 2 buah 
 

18.  Sebuah benda berada pada jarak 2 cm di 
depan cermin cekung dengan focus 10 cm. 
Jarak bayangan dari cermin adalah . . . . 
a. -10 cm 
b. -8 cm 
c. -5 cm 
d. -2,5 cm 

19.  Sebuah benda setinggi 1 m di depan cermin 
cembung dengan fokus 0,5 m. Jika jarak 
benda 2 m maka tinggi bayangan adalah . . . . 
a. 0,2 m 
b. 0,3 m 
c. 0,4 m 
d. 0,5 m 

 
20.  Sebuah benda setinggi 2 cm di depan lensa 

cembung dengan fokus 10 cm. Jika jarak 
benda ke lensa 5 cm maka jarak bayangan ke 
lensa adalah . . . . 
a. 10 cm maya 
b. 10 cm nyata 
c. 8 cm maya 
d. 8 cm nyata 
 

21.  Sebuah benda setinggi 1 cm di depan lensa 
cekung dengan fokus 3 cm. Jika jarak benda 
ke lensa 6 cm maka tinggi bayangan 
adalah…. 
a. 16 cm 
b. 15 cm 
c. 14 cm 
d. 13 cm 

22.  Suatu benda berada di depan cermin cembung 
dengan jari-jari 20 cm. Jika bayangan yang 
terbentuk maya, tegak, diperkecil ¼ kali 
semula maka jarak benda ke cermin adalah . . 
. . 
a. 10 cm 
b. 20 cm 
c. 30 cm 
d. 50 cm 
 

23.  Berikut ini yang tidak termasuk sinar 
istimewa pada cermin cembung adalah . . . . 
a. sinar datang sejajar sumbu utama 

dipantulkan melalui fokus 
b.  sinar datang menuju titik focus 

dipantulkan sejajar sumbu utama 
c. sinar datang menuju pusat kelengkungan 

dipantulkan melalui jalan semula 
d. sinar datang sejajar sumbu utama 

dipantulkan seolah-olah berasal dari titik 
focus 

 
24.  Jika bayangan yang terbentuk oleh lensa 

cembung adalah maya, tegak, dan diperbesar 
2 kali, sedangkan jarak benda adalah 4 cm di 
depan lensa maka focus lensa adalah . . . . 

 a. 83 cm 
 b. 73 cm 
 c. 63 cm 
 d. 53 cm 
 
25.  Sebuah lensa cembung mempunyai jari-jari 

20 cm. Kekuatan lensa tersebut adalah . . . . 
a. 1/2 dioptri 
b 1 dioptri 
c. 2 dioptri 
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d. 5 dioptri 
 

26.  Berikut yang bukan merupakan sifat cahaya 
adalah .... 

 a. memerlukan medium untuk merambat 
b. dapat dipantulkan 
c. dapat dibiaskan 
d. termasuk gelombang elektromagnetik 
 

27.  Suatu benda berjarak 10 cm di depan sebuah 
cermin cekung yang memiliki fokus 15 cm. 
Perbesaran bayangan yang dihasilkan adalah 
.... 
a. 3,0 kali  
b. 2,0 kali 
c. 1,5 kali 
d. 0,5 kali 
 

28.  Bayangan yang dibentuk oleh cermin datar 
bersifat .... 
a. nyata, terbalik, dan diperkecil 
b. nyata, sama besar, dan tegak 
c. maya, tegak, dan sama besar 
d. nyata, terbalik, dan diperbesar 
 

29.  Sebuah benda diletakkan 8 cm di depan lensa 
cembung yang memiliki jarak focus 12 cm. 
Letak bayangan adalah .... 
a. 24 cm di depan lensa 
b. 24 cm di belakang lensa 
c. 48 cm di depan lensa 
d. 48 cm di belakang lensa 
 

30.  Sebuah lensa cekung memiliki jarak focus 20 
cm. Apabila sebuah benda diletakkan 30 cm 
di depan lensa maka jarak bayangan yang 
terbentuk dari lensa adalah .... 
a. 60 cm di depan lensa 
b. 60 cm di belakang lensa 
c. 12 cm di depan lensa 
d. 12 cm di belakang lensa 
 

31.  Pernyataan berikut yang benar adalah .... 
a.  lensa cembung disebut juga lensa 

negative 
b.  pada pemantulan cahaya oleh cermin 

datar selalu bersifat nyata 
c.  pembentukan bayangan oleh lensa 

cekung selalu diperkecil 
d.  pembentukan bayangan oleh lensa 

cembung selalu diperbesar 
 

32.  Mata disebut alat optik karena .... 
a. memiliki lensa 

b. memiliki saraf 
c. menggunakan kacamata 
d. memiliki otot 
 

33.  Alat optik yang digunakan untuk melihat 
jasad renik adalah .... 
a. lup  
b. mikroskop 
c. teropong 
d. kamera 

34.  Jarak paling dekat yang dapat dilihat jelas 
oleh orang yang rabun dekat adalah 40 cm. 
Kekuatan lensa kacamata yang diperlukan 
orang tersebut adalah .... 
a. 0,67 D  
b. 0,75 D 
c. 1,5 D 
d. 1,75 D 

35.  Bayangan pada kamera memiliki sifat .... 
a. nyata, terbalik, diperkecil 
b. nyata, tegak, diperbesar 
c. maya, terbalik, diperkecil 
d. maya, tegak, diperbesar 
 

36.  Seorang penderita miopi memakai kacamata 
dengan kekuatan lensa –0,33 D. Jarak titik 
jauh penderita miopi tersebut adalah .... 
a. 100 cm  
b. 200 cm 
c. 250 cm 
d. 300 cm 
 

37.  Sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa 
okuler pada mikroskop adalah .... 
a. nyata, terbalik, dan diperbesar 
b. nyata, tegak, dan diperkecil 
c. maya, tegak, dan diperbesar 
d. maya, terbalik, dan sama besar 
 

38.  Perbedaan mendasar periskop dengan alat 
optik lainnya adalah adanya .... 
a. sepasang lensa cembung 
b. sepasang lensa cekung 
c. cermin datar 
d. sepasang prisma siku-siku 
 

39.  Pupil adalah alat untuk mengatur cahaya pada 
mata. Pada kamera, fungsinya sama dengan 
.... 
a. lensa 
b. pelat film 
c. diafragma 
d. kotak hitam 
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40.  Bayangan yang terlihat pada pelat film dalam 
kamera memiliki sifat bayangan yang sama 
dengan .... 
a. maya, diperbesar, terbalik 
b. maya, diperkecil, terbalik 
c. nyata, diperbesar, terbalik 
d. nyata, diperkecil, terbalik 
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