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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
Cermin Cekung & Cermin Cembung
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Sekolah                      :

Simak video pembetukan bayangan pada cermin cekung dan
cermin cembung berikut, kemudia jawablah pertanyaan di
bawah!

Pembentukan bayangan pada cermin cekung

Hasdinar, S.Pd



Hasdinar, S.Pd

Pembentukan bayangan pada cermin cembung

Lengkapi tabel karakteristik cermin lengkung berikut dengan cara

memilih salah satu jawban yang telah disediakan!

Karakteristik Cermin Cekung Cermin Cembung

Letak titik fokus

Sifat cermin

Sifat bayangan

Titik fokus bernilai



Hasdinar, S.Pd

Pasangkanlah sinar istimewa pada cermin cekung berikut dengan

gambar diagram sinar yang tepat dengan cara menarik garis!

Sinar datang sejajar
sumbu utama akan
dipantulkan melalui
titik fokus.

Sinar datang melalui
titik fokus akan
dipantulkan sejajar
sumbu utama

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



Hasdinar, S.Pd

Pasangkanlah sinar istimewa pada cermin cembung berikut dengan

gambar diagram sinar yang tepat dengan cara menarik garis!

Sinar datang sejajar
sumbu utama akan
dipantulkan seolah-
olah melalui titik
fokus.

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

Sinar datang seolah-
olah melalui titik
pusat kelengkungan
cermin akan
dipantulkan kembali
melalui titik itu juga
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Manakah sifat bayangan yang tepat yang sesuai dengan diagram sinar

pembentukan bayangan pada cermin lengkung berikut? Pilihlah jawaban

yang tepat dengan cara mendrag & drop kotak sifak bayangan pada

kotak kosong disediakan di bawah gambar diagram sinarnya!

Nyata, terbalik,
diperkecil

Nyata, terbalik,
diperbesar

Maya, tegak,
diperbesar

Nyata, terbalik,
sama besar

Seolah-olah tidak
terbentuk bayangan

Maya, tegak,
diperkecil
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Untuk lebih memahami sifat-sifat bayangan yang terbentuk pada cermin

cekung, lengkapilah tabel letak benda, sifat bayangan, dan letak

bayangan pada cermin cekung berikut ini!

Letak Benda Sifat Bayangan Letak Bayangan

Ruang I Di belakang cermin

Nyata, terbalik,

diperkecil
Di depan cermin

Titik fokus
Maya, tegak,

diperbesar

Nyata Terbalik, sama

besar
Di depan cermin

Ruang II Di depan cermin

Dengan menggunakan persamaan pada cermin cekung, jawablah soal

berikut!

Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung yang memiliki

jarak fokus 6 cm. Jika tinggi benda 2 cm, tentukanlah:

a. Jarak bayangan

b. Perbesaran bayangan

c. Tinggi bayangan

d. Gambar diagram sinar pembentukan bayangan

e. Sifat bayangan
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Jaw
aban 

a:

Jaw
aban 

b:

Jaw
aban 

c:

Jaw
aban 

d:

Jaw
aban 

e:
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Dengan menggunakan persamaan pada cermin cembung, jawablah soal

berikut!

Sebuah benda diletakkan pada jarak 10 cm di depan cermin cembung

memiliki jari-jari kelengkugan 30 cm. Jika tinggi benda 2 cm, tentukan:

a. Jarak bayangan

b. Perbesaran bayangan

c. Tinggi bayangan

d. Gambar diagram sinar pembentukan bayangan

e. Sifat bayangan

Jawaban e:

Jawaban a:

Jawaban b:

Jawaban c:

Jawaban d:

Selamat Mengerjakan!


