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PEMBENTUKAN BAYANGAN PADA CERMIN DAN LENSA 

 

A. PENGANTAR 

Pembentukan bayangan pada cermin dan lensa merupakan materi IPA yang menarik. 

Banyak alternatif kegiatan penyelidikan dan projek yang dapat dilakukan siswa pada materi 

ini. Materi ini juga selalu muncul dalam UN. Kendala yang sering timbul dalam memahami 

materi ini adalah adanya “aturan tanda positif atau negatif” yang kadang-kadang 

membingungkan. Modul ini berupaya mendiskusikan hal-hal di atas.  

 

Materi pembentukan bayangan pada cermin dan lensa merupakan bagian dari Kompetensi 

Dasar: 

3.12 Menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan 

lengkung serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata 

serangga, dan prinsip kerja alat optik. 

4.12  Menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. 

 

SKL UN SMP yang terkait dengan materi Pengukuran adalah sebagai berikut. 

1. Siswa dapat memahami tentang optik. 

2. Siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang optik. 

3. Siswa dapat bernalar tentang optik. 

 

B. TUJUAN 

Setelah mempelajari modul ini, seharusnya:  

1. Peserta Diklat mampu menganalisis pembentukan bayangan pada cermin dan lensa.  

2. Peserta Diklat mampu merumuskan indikator setara ujian nasional untuk kompetensi 

yang berkaitan dengan  pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. 

3. Peserta Diklat mampu menyusun butir soal setara ujian nasional tentang pembentukan 

bayangan pada cermin dan lensa sesuai dengan rumusan indikator.  

 

C. URAIAN MATERI 

Pembahasan ini diawali dengan pengertian sinar. Perhatikan gelombang air yang menerpa 

tepian pantai pada Gambar 1a. Bukit gelombang secara beriringan dan berurutan menerpa 

pantai. Kita bisa memandangnya sebagai “muka gelombang”. Nah, ruas garis berarah yang 

tegak lurus muka gelombang, dan arahnya sesuai arah penjalaran gelombang disebut sinar 

(Gambar 1b). Jika gelombang itu berupa gelombang cahaya, maka ruas garis berarah itu 

disebut sinar cahaya, seringkali ditulis sinar saja.  
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(a)              (b) 

Gambar 1. (a). Muka gelombang permukaan air yang menerpa pantai. (b) Sinar gelombang 

tegak lurus dengan muka gelombang, arahnya sesuai arah gelombang 

  

Anda seharusnya bisa membedakan bayang-bayang (shadow) dengan bayangan (image). 

Bayang-bayang terjadi jika cahaya dari depan terhalang oleh benda, sehingga di belakang 

benda terdapat bagian yang tidak terkena cahaya, merupakan bayang-bayang benda itu. 

Perhatikan Gambar 2a dan  Gambar 2b.  

  
www.thunderboltkids.co.za          www.seti.org  

(a)        (b) 

Gambar 2. (a). Bayang-bayang anak tersebut timbul saat cahaya dari senter terhalang oleh 

anak. (b) Pada gerhana bulan, bayang-bayang bumi menutupi permukaan bulan. 

 

Jika Anda lihat wajah Anda melalui cermin datar, yang Anda lihat bukan bayang-bayang, 

melainkan bayangan. Bayangan dihasilkan dari perpotongan sinar-sinar cahaya; bayangan 

nyata jika berasal dari perpotongan sinar-sinar cahaya; bayangan maya jika berasal dari 

perpotongan perpanjangan sinar-sinar cahaya. Kita akan diskusikan pembentukan bayangan 

ini  lebih detil. 

  

1. Pembentukan Bayangan pada Cermin 

Bayangan pada cermin terbentuk, karena cahaya mengalami pemantulan. Perhatikan 

Gambar 3. Pemantulan cahaya mengikuti hukum pemantulan: (1) sinar datang, garis 

sinar 

muka gelombang 
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normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar, dan (2) sudut datang sama 

dengan sudut pantul.  

 
Gambar 3. Setiap cahaya yang dipantulkan oleh benda mengikuti hukum 

Pemantulan.  

 

Cermin terbuat dari kaca yang salah satu permukaannya dilapisi dengan lembaran tipis 

aluminium atau perak. Cahaya yang mengenai cermin akan dipantulkan. Ada tiga jenis 

cermin, yaitu cermin datar, cekung, dan cembung. 

 

a. Pembentukan Bayangan pada Cermin Datar 

Cermin datar adalah sepotong kaca datar yang dilapisi dengan bahan yang bersifat 

memantulkan cahaya pada salah satu permukaannya. Bayangan yang terbentuk 

tegak dan berukuran sama dengan bendanya. Perhatikan Gambar 4. 

 
Gambar 4. Pembentukan bayangan pada cermin datar. 

 

Bayangan yang dilihat mata pada Gambar 4 terbentuk dari perpotongan 

perpanjangan sinar-sinar pantul di belakang cermin. Maka, bayangan yang terbentuk 
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berada di belakang cermin. Bayangan ini dapat dilihat, namun tidak dapat ditangkap 

layar. Artinya, jika Anda menempatkan layar di belakang cermin, tidak ada bayangan 

yang muncul pada layar itu. Maka, bayangan yang terbentuk pada cermin datar 

memiliki sifat: 

1) Tegak 

2) Maya 

3) Berukuran sama dengan benda  

 

b. Pembentukan Bayangan pada Cermin Cekung 

Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya. Cahaya terpantul pada cermin 

cekung mengikuti hukum pemantulan. Untuk memudahkan penggambaran 

pembentukan bayangannya dipilih sinar-sinar istimewa. Perhatikan Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Sinar- sinar istimewa pada cermin cekung. 

Dengan menggunakan tiga sinar istimewa itu, Anda baisa menggambarkan 

pembentukan bayangannya, seperti ditunjukkan Gambar 6. 
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Gambar 6. Memanfaatkan tiga sinar untuk menggambar pembentukan bayangan pada 

cermin cekung.  Bagaimanakah sifat bayangan yang terbentuk pada berbagai posisi? 

Untuk memudahkan pembicaraan, Anda dapat memilah lokasi benda pada ruang-

ruang (lihat Gambar 6). Ruang I: antara titik fokus sampai cemin. Ruang II: antara f 

sampai dengan 2f. Ruang III: lebih dari 2f. Ruang IV di belakang cermin. 

Berdasarkan Gambar 6, Anda bisa dapatkan sifat bayangan yang terbentuk: 

1) Benda di Ruang I, bayangan yang terbentuk: maya, tegak, diperbesar. 

2) Benda di Ruang II, bayangan yang terbentuk: nyata, terbalik, diperbesar. 

3) Benda di Ruang III, bayangan yang terbentuk: nyata, terbalik, diperkecil 

4) Benda di titik fokus: tidak terbentuk bayangan. 

5) Benda di jarak 2f, bayangan yang terbentuk: nyata, terbalik, sama dengan benda. 

Apa itu bayangan nyata? Bayangan nyata berasal dari perpotongan sinar-sinar 

sesungguhnya (jika pemantulan, berarti di depan cermin). Selain bisa dilihat, bayangan 

nyata juga bisa ditangkap layar.  

Keterkaitan jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus pada cermin cekung adalah: 

fss

1

'

11


 
dengan: 

s   =  jarak benda 

s’  =  jarak bayangan (jika s’ negatif: bayangannya maya dan tegak; jika s’ positif: 

nyata, terbalik). Bayangan oleh pemantulan cermian bersifat nyata bila 

posisinya di depan cermin. Bayangan maya bila posisinya di belakang cermin. 

f   = jarak fokus, untuk cermin cekung bertanda positif. 
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Jarak fokus adalah setengah jari-jari kelengkungan cermin, atau   

2

r
f 

 
Perbesaran bayangan yang terjadi: 

h

h

s

s
M

''


  
dengan: 

h   = tinggi benda 

h’  = tinggi bayangan 

 

c. Pembentukan Bayangan pada Cermin Cembung 

Cermin cembung bersifat menyebarkan sinar. Contoh cermin cembung yang sering 

dijumpai: kaca spion, cermin bulat pada swalayan, cermin bulat di tepi jalan yang 

menikung tajam. Perhatikan pemantulan sinar istimewa pada cermin cembung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pemantulan 3 sinar istimewa oleh cermin cembung 

 

Dengan menggunakan sinar-sinar istimewa tersebut Anda dapat menggambarkan 

pembentukan bayangan oleh cermin cekung. 
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Gambar 8. Pembentukan bayangan pada cermin cembung. Bagaimanakah sifat 

bayangannya? 

 

Anda dapat mencoba membuat gambar pembentukan bayangan untuk berbagai 

ruang pada cermin cembung. Untuk benda di depan cermin cembung, bayangan yang 

dihasilkan selalu memiliki sifat: maya (di belakang cermin), tegak, dan diperkecil. 

Anda dapat menggunakan persamaan matematis pembentukan bayangan pada 

cermin cekung di atas. Yang membedakan hanya satu, yakni: fokus cermin cembung 

bertanda negatif. 

 

2. Pembentukan Bayangan pada Lensa 

Lensa merupakan bidang lengkung yang dapat membiaskan cahaya. Pembiasan 

merupakan pembelokan sinar cahaya pada saat melalui bidang batas dua medium yang 

berbeda kerapatannya. Perhatikan Gambar 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Pembiasan Cahaya 

s 

    F     P 

s’ 

Sinar datang 

Sinar bias 

Sudut 

datang 

Siudut bias (

rr  

Garis normal 

Bidang 

batas 



MODUL PPMG – IPA – SMP  | 8 dari 14 

 

Hukum pembiasan cahaya (Hukum Snellius) yaitu  

a. Sinar datang, sinar bias dan garis normal terletak pada satu bidang datar. 
b. Perbandingan sinus sudut datang (θi) dan sinus sudut bias (θr) merupakan bilangan 

konstan. 
Secara matematis dapat dinyatakan :  

1

2

n

n

Sin

Sin

r

i 



, n merupakan indeks bias medium, yakni perbandingan kecepatan 

cahaya di ruang hampa dibandingkan dengan di medium itu.     

 

a. Pembentukan Bayangan pada Lensa Cembung 

Lensa cembung bersifat mengumpulkan cahaya. Terdapat 3 sinar istimewa pada lensa 

cembung, ditunjukkan pada Gambar 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Gambar 10. Sinar istimewa pada lensa cembung. 

Sumbu utama 

F F 

Sinar sejajar sumbu utama dibiaskan lensa cembung melalui titik api (Fokus) lensa itu 

Sumbu utama 

F F 

Sinar menuju titk fokus lensa cembung dibiaskan sejajar sumbu utama 

Sumbu utama 

F F 

Sinar menuju pusat kelengkungan lensa cembung tidak dibiaskan  
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Dengan menggunakan sinar-sinar istimewa tersebut, Anda dapat menggambar 

pembentukan bayangan pada lensa cembung, seperti ditunjukkan Gambar 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Pembentukan bayangan oleh lensa cembung. Sifat dan perbesaran 

bayangan bergantung pada posisi benda. 

 

Persamaan matematis pada cermin di atas juga berlaku pada lensa, termasuk lensa 

cembung. Yang perlu diingat sebagai tambahan: 

1) Untuk lensa cembung, fokus lensa bertanda positif. 

2) Bayangan oleh lensa bersifat nyata jika terletak di belakang lensa, dan bayangan 

oleh lensa bersifat maya jika di depan lensa. 

3) Kekuatan lensa dengan jarak fokus (f) tertentu dalam satuan meter ditentukan: 

f
P

1
  , bersatuan dioptri.  

F F 2F 

F F 2F 

F F 2F 
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b. Pembentukan Bayangan pada Lensa Cekung 

Lensa cekung bersifat menyebarkan sinar, sehingga tanda fokusnya negatif. Jalan 

sinar istimewa pada lensa cekung ditunjukkan pada Gambar 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Pembiasan sinar-sinar istimewa pada lensa cekung 

Berdasarkan pembiasan tiga sinar istimewa tersebut, hasil pembentukan bayangan 

oleh lensa cekung diperlihatkan pada Gambar 13. Anda perhatikan, sifat 

bayangannya: maya, tegak, diperkecil. 

 

 

Sinar sejajar sumbu utama dibiaskan lensa cekung seolah-olah berasal dari titik api (Fokus) lensa 

itu 

Sumbu utama 

F F 

Sinar menuju titik fkus lensa cekung dibiaskan sejajar sumbu utama lensa 

Sinar melalui pusat kelengkungan lensa tidak dibiaskan  

Sumbu utama 

F F 

Sumbu utama 

F F 
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Gambar 13. Pembantukan bayangan pada Lensa Cekung 

 

D. CONTOH INDIKATOR, SOAL, DAN PENYELESAIAN 

Setelah mempelajari materi di atas, tiba saatnya Anda mencermati contoh soal yang setara 

UN pada materi ini. Pada contoh ini, disertakan pula rumusan indikator. Agar soal mudah 

disusun, indikator soal yang baik menggunakan kata kerja operasional yang sesuai di SKL UN 

(kolom pertama), dan meliputi: kondisi, audiens, behavior, dan derajat pencapaian (C, A, B, 

D).  

Contoh Indikator Contoh Soal Sesuai Indikator 

1. Siswa dapat menunjukkan ciri-ciri 

bayangan nyata dengan benar.  

1. Pernyataan tentang bayangan nyata berikut 

yang paling tepat adalah .... 

A. dapat ditangkap layar, tidak dapat dilihat 

secara langsung. 

B. terletak di depan lensa 

C. terletak di depan cermin 

D. perbesarannya 1 atau lebih 

Penyelesaian: 

Seperti yang kita bahas di atas, untuk benda nyata (di depan cermin/lensa), pilihan yang 

paling tepat adalah C.  

 

Contoh Indikator Contoh Soal Sesuai Indikator 

2. Diberikan data jarak benda dan jarak 

fokus cermin cekung, siswa dapat 

menentukan perbesaran bayangan 

yang terjadi.  

2. Batang korek api diletakkan tegak pada jarak 

15 cm di depan cermin cekung yang memiliki 

pusat kelengkungan 30 cm. Perbesaran 

bayangan yang terjadi adalah ... kali. 

A. 0 

B. 1/3 

C. 1 

D. 3 

Sumbu utama 

F F 
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Penyelesaian: 

Gunakan persamaan dengan tanda fokus + (cermin cekung). 

1
30

30

s

s'
M

cm 30'

30

1

30

1

15

111

'

1







s

sfs

 

 

Contoh Indikator Contoh Soal Sesuai Indikator 

3. Diberikan gambar posisi cermin datar 

dan benda, siswa dapat menganalisis 

urutan terlihatnya benda melalui 

cermin datar.  

3. Aldo memasuki ruang yang cukup terang 

dan ada cerminnya, ditunjukkan tanda anak 

panah. Di ruangan itu ada 3 kucing, A, B, dan 

C seperti gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urutan kucing yang segera dapat dilihat 

Aldo melalui cermin adalah .... 

A. A, B, C 

B. B, A, C 

C. C, A, B 

D. B, C, A  

Penyelesaian: 

Aldo melihat kucing melalui cermin, berarti cahaya dari kucing dipantulkan cermin, dan 

mengenai Aldo. Dengan menggambarkan jalan sinar, Anda dapat menentukan bahwa 

urutan yang paling tepat adalah C, A, B (C). 

 

  

 

 

 

 

B 

A 

C 
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E. SOAL-SOAL LATIHAN 

Kerjakan soal-soal latihan berikut: 

Indikator Soal Latihan sesuai Indikator 

Diberikan pernyataan 

jalan sinar istimewa, 

siswa dapat 

menentukan jalan 

sinar istimewa yang 

tapat pada lensa 

cekung  

(level kognitif 

pengetahuan dan 

pemahaman)   

 Jalan sinar istimewa yang tepat pada lensa cekung adalah .... 

A. Sinar sejajar sumbu utama dibiaskan menuju fokus 

B. Sinar menuju fokus dibiaskan sejajar sumbu utama 

C. Sinar yang melalui pusat lensa dibiaskan menuju fokus  

D. Sinar yang menuju fokus dibiaskan seolah-olah datang dari 

fokus 

Diberikan gambar 

benda pada posisi 

tertentu dari cermin, 

siswa dapat 

menentukan sifat 

bayangan yang terjadi 

  
  

 Bayangan yang dihasilkan dari peristiwa pada gambar di atas 

memiliki sifat .... 

 A. maya, tegak diperbesar 

 B. nyata, terbalik, diperbesar 

 C. nyata, terbalik, diperkecil 

 D. Maya, tegak, diperkecil 

Diberikan data tinggi 

benda, jarak benda 

dengan lensa 

cembung, dan 

kekuatan lensa, siswa 

dapat menentukan 

tinggi bayangan 

(kognitif penalaran) 

Sebatang korek api 2 cm ditegakkan 6 cm di depan lensa cembung 
yang kekuatannya 10 dioptri. Tinggi dan sifat bayangan yang tepat 
adalah .... 
A. 1,25 cm, maya, tegak 
B. 2 cm, nyata, terbalik 
C. 2,5 cm, nyata, terbalik 
D. 5 cm, maya, tegak 
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F. LATIHAN MERUMUSKAN INDIKATOR DAN MEMBUAT BUTIR SOAL 

Berdasarkan SKL materi pembentukan bayangan pada cermin dan lensa yang dicantumkan 

pada bagian Pengantar di atas, rumuskan indikator dan kembangkan butir soal untuk 

mengukur indikator tersebut.  
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