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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah usaha untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia.
Tanpa pendidikan manusia tidak akan maju dan berkembang. Peningkatan mutu pendidikan
menjadi bagian terpadu dari upaya peningkatan kualitas manusia. Usaha pencapai mutu
pendidikan diperlukan suatu semangat belajar siswa dan metode pembelajaran sekaligus strategi
pembelajaran secara optimal.
Peningkatan mutu pendidikan disekolah berkaitan langsung dengan peserta didik sebagai
anak didik dan guru sebagai pendidik. Keberhasilan belajar di sekolah dapat diketahui dari hasil
belajar peserta didik dan prestasi peserta didik di sekolah. Selain itu keberhasilan belajar peserta
didik dapat dicapai karena beberapa faktor antara lain keaktifan peserta didik terhadap mata
pelajaran, motivasi belajar, semangat belajar speserta didik, kemampuan peserta didik dalam
menangkap mata pelajaran, katrampilan siswa, lingkungan sekolah, guru, strategi belajar,
fasilitas belajar yang digunakan disekolah, dan banyak lagi yang lainnya.
Sejak PANDEMI Covid 19 yang telah menjadi pandemi global saat ini menuntut
pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan adanya
Surat Edaran nomor 36962/MPK.A/HK?2020 Perihal pembelajaran secara daring dan bekerja
dari rumah dalam rangka pencegahan COVID 19 bagi guru dan bagi peserta didik untuk semua
jenjang di seluruh Indonesia. Sehingga secara tidak langsung sekolah dalam waktu singkat
harus memikirkan strategi pembelajaran jarak jauh sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
setiap sekolah baik unsur kompetensi guru, peserta didik, orangtua, maupun dari sarana yang
dimiliki.
Strategi yang diterapkan sekolah tentunya beragam dan bukan berarti tanpa kendala, bagi
sekolah yang sudah terbiasa melaksanakan pembelajaran berbasis digital atau daring sudah tentu
bukan menjadi masalah, apalagi bagi guru sudah mahir melakukan penilaian portofolio dengan
berbagai tugas yang bervariasi sehingga tidak menjadi beban bagi siswanya yang saat ini juga
dikeluhkan oleh para orangtua, bahwa saat mendampingi siswa belajar di rumah merupakan
beban tersendiri bagi orangtua yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup
ataupun sarana dan fasilitas yang memadai.
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Kegiatan pembelajaran daring bukan tanpa kendala. Tentu saja ada banyak kendala yang
dihadapi dalam penbelajaran daring salah satu diantaranya tingkat kejujuran peserta didik dalam
penilaian pengetahuan yang sangat rendah Hal ini terlihat ketika melakukan penilaian
pengetahuan ditemukan nilai yang tidak wajar yaitu hampir semua nilai peserta didik sama.
Padalah pada setiap kesempatan guru selalu mengingatkan untuk mengerjakan semua tugas
dengan jujur dan adil tetapi tampangnya sejak pembelajaran daring peserta didik lebih
bersikap malah dan tinggal menconto pekerjaan temannya.
Melihat fenomena keaktifan belajar peserta didik yang rendah Maka dengan latar
belakang masalah tersebut, peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul: PENERAPAN
MODEL

PEMBELAJARAN

PROBLEM

BASED

LEARNING

UNTUK

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN
BLENDED LEARNING

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi pada saat pembelajaran dari maka masalah yang
terjadi pada peserta didik di SMA Islam Teradu Nur Hidayah Sukoharjo adalah sebagai berikut:
1. Peserta didik banyak yang terkejut dengan pola pembelajaran daring karena biasanya mereka
belajar secara tatap muka. Keterkejutan ini membuat banyak peserta didik yang malas mengikuti
pembelajaran.
2. Fasilitas penunjang pembelajaran daring yang dimiliki peserta beberapa sangat terbatas terutama
pada kondisi jaringan di beberapa daerah yang sangat kurang.
3. Guru kurang siap dalam mengelola pembelajaran daring, sehingga menggunakan pembelajaran
secara full asynchronous sepenuhnya dengan LMS (Learning Management System) yang
dikembangkan sekolah tanpa ditambahkan pembelajaran tatap muka dalam jaringan
(synchronous).
4. Peserta didik ingin tetap merasakan kehadiran guru di kelas dalam jaringan walau hanya untuk
menyampaikan motivasi awal pembelajaran, namun harapan tersebut tidak bisa diakomodasi
lewat pembelajaran yang full asynchronous.
5. Media pembelajaran yang diberikan guru sebatas Handout yang kurang menarik, video yang
langsung mengambil dari aplikasi Youtobe, serta tampilan slide powerpoint yang bisa diunduh
secara mandiri oleh peserta didik, namun sebatas softfile tanpa penjelasan. Media tersebut ternyata
kurang menarik dan kurang menyentuh keinginan belajar peserta didik.
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6. Beberapa peserta didik yang tidak hadir karena jaringan yang terputus atau kendala teknis lainnya
semakin tertinggal dalam proses pembelajaran yang menyebabkan ketidaktuntasan dalam
pencapaian hasil belajar.
7. Hasil belajar peserta didik kelas XI MIPA 4 masih belum sesuai dengan harapan

C. Pembatasan Masalah
Terdapat satu masalah pokok yang diakibatkan oleh masalah-masalah lainnya yaitu Hasil Belajar
peserta didik kelas XI MIPA 4 yang masih belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut
dikarenakan model pembelajaran tidak bisa mengakomodasi secara lengkap kebutuhan peserta
didik. Penelitian ini dibatasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik kelas XI MIPA 4
khususnya materi Gelombang Mekanik di SMA Islam Terpadu Nur Hidayah Tahun Pelajaran
2020/2021. Model pembelajaran yang digunakan dalam upaya peningkatan hasil belajar tersebut
adalah Model Pembelajaran Probem Based Learning Dalam Pembelajaran Blended Learning.
Media pembelajaran yang digunakan diantaranya Bahan ajar (Handout), LKPD, Slide
Powerpoint, dan Rekaman video penjelasan guru (khusus pada Topik Gelombang Mekanik).

D. Rumusan Masalah
Berdasar dari paparan sebelumnya maka dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian yaitu
“Apakah penerapan model pembelajaran Problem Based Learning Dalam Jaringan mampu
mengupayakan peningkatan hasil belajar peserta didik kelas XI MIPA 4 khususnya pada materi
Gelombang Mekanik di SMA Islam Terpadu Nur Hidayah Tahun Pelajaran 2020/2021?”

E. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengupayakan peningkatan hasil belajar peserta didik kelas XI
MIPA 4 khususnya pada materi Gelombang Mekanik di SMA Islam Terpadu Nur Hidayah Tahun
Pelajaran 2020/2021 dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learnin Dalam
Pembelajaran Blended Learning.
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F. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:
1. Bagi Guru
Penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu pengalaman untuk mengembangkan dan
meningkatkan kemampuan mengajar terutama dalam menerapkan model pembelajaran
Prolem Based Learning Dalam Pembelajaran Blended Learning
2. Bagi Peserta Didik
Membantu peserta didik dalam memahami dan mempelajari materi Gelombang Mekanik
secara menyenangkan dan tidak membosankan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar
peserta didik.
3. Bagi Sekolah
Sebagai evaluasi dalam pengembangan pembelajaran yang pernah dilakukan sebelumnya
dengan mencoba inovasi yang baru seperti penggunaan model pembelajaran Problem Based
Learning Dalam Pembelajaran Blended Learning
4. Bagi Peneliti lain

Hasil

penelitian

ini

dapat

digunakan

sebagai

pijakan

dan

pedoman

untuk

mengembangkan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan peningkatan kualitas
peserta didik pada pembelajaran daring
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Tindakan Kelas
1. Pengertian Penelitian Tindakan Kelas
Menurut Arikunto, dkk (2006), penelitian tindakan kelas merupakan suatu
pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan
dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Menurut Supardi (2006), penelitian tindakan
kelas adalah penelitian yang mampu menawarkan cara dan prosedur baru untuk memperbaiki
dan meningkatkan profesionalisme pendidik dalam proses belajar mengajar di kelas dengan
melihat kondisi peserta didik.
Menurut Aqib (2011), penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan
oleh guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki
kinerjanya sehingga hasil belajar peserta didik meningkat. Menurut O’Brien dalam
Mulyatiningsih (2011), penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan ketika
sekelompok orang (peserta didik) diidentifikasi permasalahannya, kemudian peneliti (guru)
menetapkan suatu tindakan untuk mengatasinya.
Menurut Kemmis dan Taggart dalam Padmono (2010), penelitian tindakan kelas
adalah suatu penelitian refleksif diri kolektif yang dilakukan oleh peserta-pesertanya dalam
situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan dan praktik
sosial mereka, serta pemahaman mereka terhadap praktik-praktek itu dan terhadap situasi
tempat dilakukan praktik-praktek tersebut. Sumini (2010) menyatakan bahwa Penelitian
Tindakan Kelas sejak lama berkembang di negara-negara maju seperti Inggris, Australia dan
Amerika. Jenis penelitian ini mampu menawarkan cara dan prosedur baru untuk memperbaiki
dan meningkatkan profesionalisme dalam proses belajar mengajar di kelas dengan melihat
indikator keberhasilan proses pembelajaran.

Widayati, (2008) menambahkan bahwa Penelitian tindakan kelas merupakan suatu
kebutuhan guru untuk meningkatkan profesionalitasnya sebagai guru. PTK membuat
guru menjadi peka dan tanggap terhadap dinamika pembelajaran di kelasnya. Guru
menjadi reflektif dan kritis terhadap apa yang dilakukan. PTK meningkatkan kinerja guru
sehingga menjadi profesional. Guru tidak lagi sebagai seorang praktisi yang sudah merasa
puas terhadap yang dikerjakannya selama bertahun-tahun tanpa ada upaya perbaikan dan
5

inovasi. Guru juga mampu memperbaiki proses pembelajaran melalui kajian mendalam
terhadap apa yang terjadi di kelas.
2. Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas
Menurut Mulyatiningsih (2011), terdapat empat model penelitian tindakan kelas yang
masing-masing memiliki langkah penelitian yang berbeda-beda, yaitu:
a. Model Kurt Lewin
Menjadi acuan pokok atau dasar dari adanya berbagai model Penelitian Tindakan
yang lain, khususnya PTK. Dikatakan demikian karena dialah yang pertama kali
memperkenalkan action research atau penelitian tindakan. Konsep model ini terdiri
dari empat komponen (siklus), yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan
refleksi.
b. Model Riel
Model PTK ini membagi proses penelitian tindakan menjadi beberapa tahap, yaitu:
studi dan perencanaan, pengambilan tindakan, pengumpulan dan analisis kejadian,
refleksi. Untuk mengatasi masalah diperlukan studi dan perencanaan. Masalah
ditentukan berdasarkan pengalaman empiris yang ditemukan sehari-hari. Setelah
masalah teridentifikasi kemudian direncanakan tindakan yang sesuai untuk mengatasi
permasalahan dan mampu dilakukan oleh peneliti. Perangkat pendukung tindakan
(media, RPP) disiapkan pada tahap perencanaan. Tahap berikutnya pelaksanaan
tindakan, kemudian mengumpulkan data/informasi dan menganalisis. Hasil evaluasi
kemudian dianalisis, dievaluasi dan ditanggapi. Kegiatan dilakukan sampai masalah
bisa diatasi.
c. Model Kemmis dan Taggart
Menurut Kemiss dan Taggart (1988)prosedur penelitian terdiri dari empat tahap
kegiatan pada satu putaran (siklus), yaitu: perencanaantindakan dan observasirefleksi. Model ini sering diacu oleh para peneliti. Kegiatan tindakan dan observasi
digabung dalam satu waktu. Hasil observasi direfleksi untuk menentukan kegiatan
berikutnya. Siklus dilakukan terus menerus sampai peneliti puas, masalah
terselesaikan dan hasil belajar maksimum.
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d. Model DDAER
Desain lengkap PTK disingkat DDAER (diagnosis, design, action and observation).
Dalam penelitian ini hal yang pertama dilakukan bukan diagnosis masalah sebelum
tindakan diagnosis penelitian. Diagnosis masalah ditulis dalam latar belakang
masalah. Kemudian peneliti mengidentifikasi tindakan dan memilih salah satu
tindakan untuk menyelesaikan masalah.

B. Model Problem Based Learning
1. Pengertian Model Problem Based Learning
Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan model
pembelajaran yang menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar, dan bekerja
secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata (Arends &
Kilcher, 2010). Pembelajaran berbasis masalah meliputi pengajuan pertanyaan atau
masalah, memusatkan pada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan asli/autentik,
kerjasama dan menghasilkan karya serta peragaan.
2. Langkah-langkah (Sintak) Model Problem Based Learning
Langkah-langkah (Sintak) dalam pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1. Syntax Model Pembelajaran Problem Based Learning dari sumber
Kemendikbud
Tahapan
Fase 1, Orientasi
peserta didik kepada
masalah

b). Fase 2,
Mengorganisasikan
peserta didik

Pelaksanaan
Pendidik menjelaskan apa tujuan pembelajaran, bagaimana proses
pembelajaran yang akan dilaksanakan, dan memotivasi peserta didik
terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dapat dipilih.
Dalam satu model pembelajaran seharusnya mampu menjawab
semua kompetensi dasar yang ingin dicapai.
Pendidik membantu peserta didik mendefinisikan dan
mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah
tersebut (menetapkan topik dan tugas). Pendefinisian masalah harus
memenuhi kriteria autentik, jelas, mudah dipahami, luas sesuai
tujuan pembelajaran, dan bermanfaat. Misalnya pada jenjang
sekolah menengah atas, peserta didik dikelompokkan secara
heterogen, masing-masing kelompok mendiskusikan zat-zat
makanan yang diperlukan oleh tubuh dan bagaimana cara menguji
zat makanan dalam bahan makanan. Peserta didik diminta untuk
menentukan peran-peran tiap peserta didik. Ada yang mencari
bahan-bahan, ada yang tekun mengamati percobaan, ada yang
menghubungkan dengan teknologi sebagai media informasi, dan ada
yang mengingatkan untuk melaksanakan setiap kegiatan pemecahan
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masalah.
c). Fase 3,
Membimbing
penyelidikan
individu dan
kelompok

Pendidik membantu peserta didik untuk mengumpulkan informasi
yang sesuai, eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan
pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, dan pemecahan
masalah. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang mendorong tiap
peserta didik menemukan solusi dari cara-cara yang teknologis,
berpikir kritis, dan mendayagunakan kreativitas. Pendidik juga
berperan untuk menyemangati peserta didik secara edukatif jika
terdapat indikasi kejenuhan dan putus asa dalam proses pemecahan
masalah.

d). Fase 4,
Mengembangkan
dan menyajikan hasil
karya

Pendidik membantu peserta didik dalam merencanakan serta
menyiapkan karya yang sesuai seperti, laporan dan demonstrasi.
Misalnya pada tema “sistem pencernaan”, kegiatan yang dapat
dilakukan dapat berupa siswa berdiskusi dalam kelompok untuk
menyimpulkan kandungan zat makanan yang ditemukan pada hasil
praktikum. Hasil praktikum tersebut dapat dipresentasikan ke dalam
bentuk pster ataupun video yang dapat dilihat oleh setiap peserta
didik yang ada.

e). Fase 5,
Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Pendidik membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau
evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang
digunakan. Idealnya, model pembelajaran Problem Based Learning
dapat diterapkan untuk mencapai semua kompetensi dasar yang
ingin dicapai, dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tentu
kompetensi dasar yang dicapai tidak hanya satu sehingga penerapan
Problem Based Learning memungkinkan terjadi lebih dari satu
pertemuan.

C. Perencanaan Pembelajaran “blended learning”
Dalam merancang pembelajaran “blended learning”, ketepatan pemilihan kombinasi media
penyampaian, baik dalam pengelolaan pembelajaran tatap muka maupun online memiliki peran
penting untuk tercapainya pembelajaran secara efektif. Alasan utama penerapan pembelajaran
“blended learning” adalah terjadinya belajar peserta didik secara optimal sesuai tujuan
pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Khan (2005, p. 202)
bahwa, “blended learning” merupakan kombinasi strategi penyampaian materi yang tepat dalam
format yang tepat untuk orang yang tepat pada saat yang tepat. “Blended learning”
mengkombinasikan beragam media penyampaian yang dirancang untuk saling melengkapi satu
sama lain dan mendorong terjadinya proses belajar yang optimal. Dengan kata lain, tujuan
dilaksanakannya strategi pembelajaran “blended learning” adalah untuk mengkombinasikan
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kelebihan pembelajaran tatap muka dan kelebihan pembelajaran online. Untuk mencapai tujuan
tersebut, perencanaan pembelajaran “blended learning” menjadi penting untuk dilakukan
sebelum melaksanakan pembelajaran “blended learning” di kelas. Agar dapat menghasilkan
pembelajaran yang efektif, perencanaan pembelajaran “blended learning” perlu dilakukan
dengan langkah-langkah perencanaan yang sistematis. Berikut merupakan langkah-langkah
perencanaan pembelajaran “blended learning” yang perlu dilakukan untuk menghasilkan
pembelajaran yang efektif.

1.

Menentukan model pembelajaran “blended learning”
Ketika hendak menyusun rencana pembelajaran “blended learning”, hal pertama yang perlu
dipikirkan adalah, “model blended learning yang seperti apa yang bisa diterapkan di sekolah.
Model pembelajaran “blended learning” secara umum dapat di kelompokkan menjadi 4
model, yaitu: rotation model (model rotasi), flex model (model fleksibel), self-blend model
(model pengaturan diri), dan enriched-virtual model; dimana rotation model sendiri dapat
dikelompokkan lagi ke dalam 4 model, yaitu: station rotation model, lab rotation model,
flipped classroom model, dan individual rotation model. Setiap model memiliki karakteristik
tersendiri dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-masing. Berangkat dari hal itu,
model “blended learning” yang dipilih tentunya, adalah “blended learning” yang sesuai
dengan karakteristik seperti fasilitas belajar, ketersediaan akses terhadap teknologi, usia dan
kemampuan peserta didik, serta durasi jam pelajaran. Selain itu, dalam menyusun dan
mengkombinasikan kegiatan pembelajaran tatap muka dan online, guru perlu menguasai
kemampuan-kemampuan seperti: pemanfaatan data karakteristik peserta didik, teknik
mengajar

dan

memfasilitasi

pembelajaran

secara

individual

maupun

kelompok,

mengembangkan interaksi secara online, serta kemampuan dalam mengaplikasikan
kombinasi ketiga kemampuan tersebut ke dalam praktek pembelajaran model blended
learning. Itulah beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan ketika Anda hendak
menentukan model pembelajaran “blended learning”.

2.

Pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran daring (online)
Setelah rencana pelaksanaan pembelajaran “blended learning” selesai dibuat, dan bahan
belajar atau sumber belajar telah Anda siapkan, langkah selanjutnya adalah menyusun
kegiatan belajar dan meletakkan bahan belajar yang akan didaringkan (online-kan) pada suatu
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aplikasi e-learning yang Anda pilih. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan Anda
dalam melaksanakan pembelajaran daring (online), sekolah menggunakan aplikasi e-learning
Mooddle.

3.

Teknologi e-learning dengan aplikasi Moodle
MOODLE (singkatan dari Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment)
adalah paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan
situs web yang menggunakan prinsip social constructionist pedagogy. MOODLE merupakan
salah satu aplikasi dari konsep dan mekanisme belajar mengajar yang memanfaatkan
teknologi informasi, yang dikenal dengan konsep pembelajaran elektronik atau e-learning.
Moodle dapat digunakan secara bebas sebagai produk sumber terbuka (open source) dibawah
lisensi GNU. Moodle dapat diinstal di komputer dan sistem operasi apapun yang bisa
menjalankan PHP dan mendukung database SQL.
Di dunia e-learning Indonesia, Moodle lebih dikenal fungsinya sebagai Course
Management System atau "Learning Management System" (LMS). Dengan tampilan seperti
halaman web pada umumnya, Moodle memiliki fitur untuk menyajikan kursus (course),
dimana pengajar bisa mengunggah materi ajar, soal dan tugas. Murid bisa masuk log ke
Moodle kemudian memilih kursus yang disediakan atau di-enroll untuknya. Aktivitas murid
di dalam Moodle ini akan terpantau progress dan nilainya. Di Indonesia sendiri, diketahui
bahwa Moodle telah dimanfaatkan untuk sekolah menengah, perguruan tinggi dan
perusahaan
Sebagai LMS, Moodle memiliki fitur yang tipikal dimiliki LMS pada umumnya
ditambah beberapa fitur unggulan. Fitur-fitur tersebut adalah: assignment submission, forum
diskusi, unduh arsip, peringkat, chat, kalender online, berita, kuis online, dan wiki. Kelebihan
Moodle
a) Sistem jaringan dan juga keamanan yang dapat disetting sendiri.
b) Ruang akses yang dapat dibatasi dengan jaringan yang dibuat. Karena masing masing
user memiliki hak akses yang berbeda
Sistem pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan user.
a) Fitur yang lengkap untuk sebuah proses pembelajaran jarak jauh.
b) Proses customizing yang relative mudah dan banyak.
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c) Fitur Lesson. Fitur yang menarik dan sengaja di desain untuk mempermudah para guru
dan dosen dalam beraktifitas membuat konten yang menarik dan fleksibel.
Kekurangan Moodle
a) Membutuhkan pemahaman yang lebih tentang system yang ada pada moodle
b) Perlunya tenaga ahli yang bertugas sebagai administrator untuk memaintenance dan juga
membangun sistem e-learningnya

c) Memerlukan hardware yang lumayan bagus dan juga harus mengeluarkan biaya yang
cukup besar.

4.

Pembelajaran Dalam Jaringan

Sistem pembelajaran jarak jauh merupakan upaya pemenuhan kesempatan peserta
didik untuk mendapatkan pendidikan seumur hidup, dengan prinsip-prinsip independensi,
fleksibilitas, kesesuaian, mutakhir, serta efisien. Sistem ini dipandang sebagai inovasi
pembelajaran di abad 21 dimana PJJ memiliki jangkauan yang luas dan memberikan
kesempatan (akses) dalam belajar (Muthmainah, dkk. 2019). Pembelajaran jarak jauh
merupakan metode untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap
dengan cara memanfaatkan dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi yang dapat memproduksi materi pembelajaran berkualitas secara massal
sehingga dapat digunakan secara bersamaan.
Munir (2009) menguraikan bahwa dalam sistem PJJ, peserta didik belajar tanpa
mendapatkan pengawasan langsung secara terus menerus dari pendidik/ pengajar/ tutor
belajarnya. Namun peserta didik mendapatkan rancangan, kajian dan edukasi dari
institusi yang menyelenggarakan PJJ walaupun antara peserta didik dengan pendidik
bekerja secara terpisah. Keterlibatan media internet dalam sistem pembelajaran jarak jauh
memberikan peluang untuk berinteraksi dan membuka koneksi yang relative lebih besar
kepada dosen atau guru. Konsep yang kemudian terkenal dengan sebutan e-learning ini
membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam
bentuk digital, baik secara konten maupun sistemnya yang dirasa mampu mengatasi
permasalahan akses pendidikan yang terbatas oleh ruang, jarak dan waktu. Pembelajaran
dalam jaringan atau e-learning merupakan metode belajar mengajar dengan
menggunakan sebuah sistem sebagai media belajar mengajar yang terhubung oleh
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jaringan. Proses pembelajaran berbasis elearning menjadi pilihan untuk mengatasi
keterbatasan fasilitas pendidikan.
Proses pembelajaran dengan e-learning tidak kalah efektif jika dibandingkan
dengan pembelajaran di ruang kelas karena dalam pembelajaran elearning antara pengajar
dan peserta didik dapat berinteraksi secara langsung (synchronous) dengan fitur
video/audio conference atau pesan singkat (chats); maupun berinteraksi secara tidak
langsung (asynchronous) dengan forum diskusi (Budiyanto dan Pujiyono, 2014). Proses
pembelajaran dalam jaringan atau e-learning sebagai pendukung maupun pengganti
proses belajar mengajar di ruang kelas sangat penting dilaukan guna meningkatkan mutu
pendidikan.
Pentingnya pemanfaatan teknologi telekomunikasi untuk kegiatan pembelajaran
di perguruan tinggi di Indonesia semakin kondusif dengan diterbitkannya Surat
Keputusan Mentri Departemen Pendidikan Nasional (SK Mendiknas) Tahun 2001 untuk
menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Terdapat tiga hal sebagai syarat sistem elearning yaitu: (1) kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan, (2)
tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta belajar, (3)
tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta belajar apabila
mengalami kesulitas (Budiyanto dan Pujiyono, 2014).
Synchronous learning adalah interaksi yang berorientasi pada pembelajaran dan
difasilitasi dengan intruksi-intruksi secara langsung, realtime dan biasanya terjadwal.
Synchronous learning berbeda dengan kuliah biasa, demo atau penawaran suatu produk,
dan aktivitas-aktivitas penyampaian informasi yang lainnya. Synchronous e-Learning
adalah Synchronous learning yang dilaksanakan dengan memanfaatkan perangkat
elektronik,

khususnya

komputer dan

Internet.

Synchronous

e-Learning

dapat

dilaksanakan dengan berbagai macam strategi (Suranto, 2009). Salah satu potensi
masalah yang dapat muncul di lingkungan synchronous e-Learning adalah instruktur
merasa harus memberikan instruksi secara verbal setiap saat pada keseluruhan proses
pembelajaran (Marie, 2009). Padahal, tidak semua bagian dari proses pembelajaran itu
harus disertai dengan instruksi dari pengajar, ada kalanya para pembelajar memerlukan
waktu berpikir dan suasana yang tenang untuk melakukan beberapa hal secara mandiri,
misalnya memahami suatu bacaan atau mengerjakan suatu tugas. Pengajar dapat
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mewujudkan suasana tersebut dengan tidak memberikan instruksi atau menyampaikan
materi secara terusmenerus
Proses Asynchronous e-Learning yang dilaksanakan tanpa adanya kebutuhan
terhadap intruksi dari pengajar juga dapat memberikan ketenangan tersebut. Dalam hal
ini, pemilihan media sangat penting sebagai sebuah pemikiran terhadap materi atau
content instruksional dan metode mengajar yang diinginkan, serta membuat sebuah
keputusan desain yang fundamental, yaitu menentukan apakah lebih tepat menggunakan
media penyampaian secara synchronous atau asynchronous. Pada penerapan synchronous
e-Learning maupun asynchronous e-Learning banyak ditemui kelebihan maupun
hambatan secara teknis, tetapi adanya antarmuka yang konsisten merupakan sebuah
investasi yang sangat berharga dan efisien dimana hal tersebut tidak ditemukan pada
asynchronous e-Learning (Suranto, 2009). Menurut Milman (2015) penggunaan
teknologi digital dapat memungkinkan mahasiswa dan dosen melaksanakan proses
pembelajaran walaupun mereka ditempat yang berbeda. Menurut Moore, Dickson-Deane,
& Galyen (2011). Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan
jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk
memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran.
Penelitian yang dikakukan oleh Zhang et al., (2004) menunjukkan bahwa
penggunaan internet dan teknologi multimedia mampu merombak cara penyampaian
pengetahuan dan dapat menjadi alternative pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas
tradisional. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang mampu mempertemukan
mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan interaksi pembelajaran dengan bantuan
internet (Kuntarto, 2017). Sadikin, dkk (2020) menambahkan bahwa pembelajaran daring
efektif untuk mengatasi pembelajaran yang memungkinan dosen dan mahasiswa
berinteraksi dalam kelas virual yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja.
Pembelajaran daring dapat membuat mahasiswa belajar mandiri dan motivasinya
meningkat. Namun, ada kelemahan pembelajaran daring mahasiswa tidak terawasi
dengan baik selama proses pembelajaran daring. Lemah sinyal internet dan mahalnya
biaya kuota menjadi tantangan tersendiri pembelajaran daring. Akan tetapi pembelajaran
daring dapat menekan penyebaran Covid-19.
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Budiyanto dan Pujiyono (2014) menyatakan bahwa berdasarkan uji coba yang
telah dilakukan dosen dapat mempresentasikan materi pembelajaran dan mahasiswa
memperoleh penjelasan dari dosen melalui slide presentasi yang dilakukan oleh dosen.
Mahasiswa juga dapat memperoleh pemahaman lebih dengan adanya dokumentasi
pembelajaran dan forum diskusi. Instansi pendidikan dapat menyelenggarakan proses
kuliah dengan membangun kelas virtual dengan biaya yang relatif murah karena
kebutuhan bandwidth untuk menyediakan fasilitas pembelajaran dengan kelas virtual
dapat ditekan dengan sistem broadcast proses belajar mengajar dengan synchronous dan
asynchronous

D. Hasil Belajar
Guru maupun pendidik perlu mengadakan penilaian hasil belajar karena penilaian
hasil belajar ini mempunyai makna penting bagi peserta didik, guru maupun sekolah. Makna
penilaian hasil belajar bagi peserta didik adalah peserta didik dapat mengetahui seberapa
besar keberhasilannya dalam menerima pembelajaran. Makna penilaian hasil belajar bagi
guru diantaranya adalah mengetahui peserta didik yang berhak melanjutkan pembelajaran ke
materi berikutnya karena suda lulus kriteria ketuntasan minimal (KKM) dan peserta didik
yang belum memenuhi KKM. Makna yang lainnya bagi guru adalah untuk mengatahui
apakah pengalaman belajar yang diberikan sudah tepat dan sebagai bahan evaluasi proses
pembelajaran yang telah berlangsung. Penilaian hasil belajar digunakan oleh sekolah sebagai
pedoman penilaian kualitas sekolah dan sebagai pertimbangan penyusunan program
pendidikan di sekolah untuk waktu
mendatang (Widoyoko,2009).
Sistem pendidikan nasional merumuskan tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional
pembelajaran menggunakan klasifikasi hasil belajar atau hasil belajar dari Benyamin Bloom
yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yaitu ranah afektif, ranah kognitif,
dan ranah psikomotorik (Sudjana,2010). Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan
untuk berpikir atau keterampilan mental termasuk dalam kemampuan menghafal, memahami
engaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan kemampuan mensinsintesis.
Ranah afektif mencakup watak, minat, sikap, emosi dan perasaan untuk mewujudkan suatu
nilai dalam diri peserta didik. Ranah psikomotorik berkaitanm dengan penguasaan
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keterampilan fisik mulai dari gerakan refleksif hingga menunjukkan komunikasi nondecursive seperti gerakan ekspresif dan gerakan interpretatif (Reeves,2006).
1. Hasil belajar pada ranah kognitif (pengetahuan)
Menurut Yamin (2005), hasil belajar pada ranah kognitif berorientasikepada
kemampuan “berfikir”, mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu
mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut peserta didik
untuk menghubungkan dan menggabungkan gagasan, metode atau prosedur yang
sebelumnya dipelajari untuk memecahkan masalah ini, sehingga dapat disimpulkan
bahwa, kawasan kognitif merupakan sub taksonomi yang mengungkapkan tentang
kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai tingkat paling
tinggi.
Menurut Yulaelawati (2004) keenam tingkatan kognitif dalam taksonomi Bloom
tersebut adalah C1 (pengetahuan) yang berupakemampuan mengingat hal-hal yang telah
dipelajari sebelumnya, C2 (pemahaman) berupa kemampuan memahami materi, C3
(penerapan) berupa kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari dan
dipahami ke dalam situasi yang nyata, C4 (analisis) berupa kemampuan untuk
menguraikan materi ke dalam komponen-komponen yang lebih terstruktur dan mudah
dipahami, C5 (sintesis) berupa kemampuan untuk mengumpulkan bagianbagian menjadi
suatu bagian yang utuh dan menyeluruh, dan C6 (penilaian) berupa kemampuan untuk
memperkirakan dan menguji nilai suatu materi untuk tujuan tertentu.
Anderson dan Krathwohl (2010) melakukan revisi pada taksonomi Bloom
khususnya pada ranah kognitif (cognitive). Ranah kognitif (C) menurut Anderson terdiri
dari enam tingkatan yaitu: a) Tingkatan yang pertama (C1) adalah mengingat, peserta
didik diharapkan dapat menjelaskan jawaban faktual, menguji ingatan dan pengenalan. b)
Tingkatan

kedua

(C2)

adalah

memahami,

peserta

didik

diharapkan

mampu

menerjemahkan, menafsirkan, menyederhanakan, dan membuat perhitungan. c)
Tingkatan ketiga (C3) adalah menerapkan, peserta didik diharapkan mampu memahami
kapan menerapkan, mengapa menerapkan dan mengenali pola penerapan ke dalam situasi
yang baru, tidak biasa, dan agak berbeda atai berlainan. d) Tingkatan keempat (C4)
adalah menganalisis, peserta didik diharapkan mampu memecahkan ke dalam bagian,
bentuk, dan pola. e) Tingkatan kelima (C5) adalah menilai, peserta didik diharapkan
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mampu menilai berdasarkan kriteria dan menyatakan alasannya. f) Tingkatan yang
keenam (C6) adalah menciptakan, peserta didik diharapkan mampu menggabungkan
unsur-unsur ke dalam bentuk atau pola yang sebelumnya kurang jelas.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa hasil belajar pada ranah
kognitif adalah subtaksonomi hasil belajar yang mengungkapkan tentang kegiatan mental
atau pemikiran yang sering berawal dari tingkat mengingat sampai ke tingkat paling
tinggi yaitu mencipta. Penilaian hasil belajar pada ranah kognitif merupakan penilaian
hasil belajar yang berorientasi kepada kemampuan berpikir, atau penilaian yang
digunakan untuk menilai produk belajar peserta didik yaitu pemahaman peserta didik
terhadap materi.

2. Hasil belajar pada ranah psikomotorik (keterampilan)
Ranah psikomotorik adalah ranah hasil belajar yang berkaitan dengan
keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak individu dari mulai gerakan reflek sampai
gerak tubuh (Cartono dan Utari,2006). Pembelajaran yang umumnya dilakukan di
sekolah-sekolah umumnya masih mengedepankan penilaian kognitif dibandingkan
penilaian afektif dan psikomotorik, namun sebenarnya ketercapaian hasil belajar
psikomotorik pada pembelajaran biologi tidak kalah penting dari pada ranah yang
lainnya.
Yulaelawati (2004) mengelola taksonomi ranah psikomotorik menurut derajat
koordinasi Anita Harrow meliputi gerakan refleks, gerakan dasar, gerakan tanggap,
kemampuan fisik, dan komunikasi tidak berwacana. a) Gerakan refleks merupakan
keterampilan pada gerakan yang tidak sadar. b) Gerakan dasar mencakup seluruh
keterampilan dalam gerakan-gerakan dasar. c) Gerakan tanggap (perceptual) adalah
penafsiran terhadap segala rangsangan dari lingkungan dan termasuk didalamnya
membedakan visual, auditif, motoris, dan lain-lain. d) Kemampuan fisik merupakan
kegiatan yang memerlukan kekuatan, keharmonisan, dan ketepatan untuk mengikuti
pembelajaran. e) Komunikasi tidak berwacana atau komunikasi nondecursive merupakan
komunikasi melalui gerakan tubuh, seperti gerakan ekspresif dan interpretatif.
Ketercapaian hasil belajar biologi pada ranah psikomotor berupa keterampilan dan
kemampuan bertindak siswa mulai dari tingkatan dasar hingga kompleks. Sudjana (2010)
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melengkapi satu tingkatan diantara kemampuan fisik dan komunikasi tidak berwacana
atau komunikasi non-decursive yaitu gerakan terampil atau gerakan-gerakan skill.
Gerakan-gerakan skill dimulai dari keterampilan sederhana sampai pada keterampilan
yang kompleks. Gerakan skill ini dapat diperlihatkan dalam beberapa kata kerja
operasional yang bisa digunakan diantaranya adalah memasang, menyesuaikan dan
mengkonstruksi.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa hasil belajar pada ranah
psikomotorik adalah subtaksonomi hasil belajar yang mengungkapkan tentang kegiatan
fisik atau keterampilan siswa yang berawal dari mulai gerakan reflek sampai gerak tubuh.
Penilaian hasil belajar pada ranah kognitif merupakan penilaian hasil belajar yang
berorientasi kepada keterampilan fisik siswa, atau penilaian yang digunakan untuk
menilai proses belajar siswa untuk memperoleh sebuah produk belajar.

3. Hasil belajar pada ranah afektif (sikap)
Menurut Yamin (2005), hasil belajar pada ranah afektif berhubungan dengan
perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati yang menunjukkan penerimaan atau perilaku
terhadap sesuatu. Tipe hasil belajar pada ranah afektif tampak pada siswa dengan
berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar,
menghargai guru dan teman, kebiasaan belajar serta hubungan sosial.
Yulaelawati, (2004) menambahkan bahwa jenis kategori ranah afektif sebagai
hasil belajar adalah receiving atau attending, responding, valuing, organisasi dan
karakterisasi nilai atau internalisasi nilai. a) Receiving / attending merupakan semacam
kepekaan dalam menerima rangsangan dari luar yang datang kepada siswa dalam bentuk
masalah, situasi, atau gejala. b) Responding merupakan reaksi yang diberikan oleh
seseorang terhadap stimulasi yang datang dari luar. Responding mencakup kecepatan
reaksi, perasaan, perasaan puas menjawab stimulus dari luar. c) Valuing berhubungan
dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus tadi. Valuing mencakup
kesediaan menerima nilai, latar belakang, atau pengalaman. d) Organisasi merupakan
pengembangan dari nilai ke dalam suatu sistem organisasi, termasuk hubungan satu nilai
dengan nilai yang lain, pemantapan, dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. e)
Karakterisasi nilai atau internalisasi nilai merupakan keterpaduan semua sistem nilai yang
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telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Pada
jenjang ini peserta didik dibina agar mereka bersedia menerima nilai dan mereka
mengidentikkan diri dengan nilai itu sehingga membentuk karakteristik pola hidup.
Indikator afektif dalam pembelajaran IPA merupakan sikap yang diharapkan saat
dan setelah siswa melakukan proses pembelajaran yang berkaitan dengan sikap ilmiah.
Sikap ilmiah tersebut antara lain jujur, teliti, disiplin, terbuka, objektif, dan tanggung
jawab. Rustaman (2005) menyatakan dalam pembelajaran sains tidak hanya
menghasilkan produk dan proses, tetapi juga sikap, artinya bahwa dalam sains terkandung
sikap seperti tekun, terbuka, jujur, dan objektif, disiplin, terbuka, objektif, dan tanggung
jawab. Rustaman (2005) menyatakan dalam pembelajaran sains tidak hanya
menghasilkan produk dan proses, tetapi juga sikap, artinya bahwa dalam sains terkandung
sikap seperti tekun, terbuka, jujur, dan objektif.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah Siswa kelas XI MIPA 4 SMA Islam Terpadu
Nur Hidayah Sukoharjo tahun pelajran 2020/2021. Aspek yang diteliti adalah hasil belajar
peserta disik selama pembelajaran daring 32 orang peserta didik dengan latar belakang
kemampuan yang berbeda-beda mulai dari yang tinggi, sedang, dan rendah dilihat dari
kecerdasan dan intelektual masing-masing siswa.
B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Tempat penelitian dilakukan di SMA Islam Terpadu Nur Hidayah Sukoharjo. Penelitian ini
berlangsung selama 3 bulan , mulai dari tanggal 27 April 2021 sampai dengan 12 Juli 2021

C. Deskripsi Per Siklus
1. Siklus I
a. Perencanaan (Planning)
1) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) beserta lembar kerja peserta
didik, bahan ajar, media dan rencana penilaian
2) Menyiapkan instrumen-instrumen pengumpulan data berupa soal materi
Gelombang Mekanik
3) Melakukan koordinasi dengan teman sejawat (Observer) dan pihak-pihak terkait
b. Tindakan (action) dan pengamatan (observation)
Pelaksanaan tindakan siklus I dilakukan pada 2 Juni 2021 dengan jumlah anak 32
orang. Dalam kegiatan tindakan (action) ini peneliti melakukan kegiatan mengajar
sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dirancang ditahap
perencanaan

penelitian,

langkah-langkahnya

mengikuti

rancangan

skenario

pembelajaran. Adapun pengamatan (observation) dilakukan bersamaan dengan proses
pembelajaran yang meliputi aktivitas anak, pengembangan materi dan hasil belajar
serta dievaluasi. Selama proses pembelajaran, peneliti melakukan observasi dengan
cara mengamati prilaku anak pada saat melakukan penyelesaian masalah. Pada siklus I
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ini diharapkan hasilnya bahwa ada peningkatan hasil belajar siswa pada penilaian
formatif.
c. Refleksi (reflection) Peneliti melakukan refleksi dengan cara diskusi bersama dengan
teman sejawat untuk menilai hasil belajar peserta didik.
d. Revisi Tindakan Siklus I (Pertama) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran permulaan
pada siklus pertama masih terdapat kekurangan sehingga perlu adanya revisi untuk
dilakukan pada siklus berikutnya.
2. Siklus II
Kegiatan ini merancang kembali perencanaan pembelajaran nilai-nilai hasil belajar
berdasarkan refleksi siklus pertama.
1. Perencanaan Perbaikan
1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembalajarn 2
2) Menyiapkan instrumen-instrumen pengumpulan data soal penilaian materi
Gelombang Mekanik pada siklus II
3) Melakukan koordinasi dengan teman sejawat (Observer) dan pihak-pihak terkait
2. Tindakan (action) dan pengamatan (observation) Pelaksanaan tindakan
siklus III dilakukan pada 16 Juni 2021. Dalam kegiatan tindakan (action) ini peneliti
melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 2
yang telah direvisi ditahap perencanaan penelitian, langkah-langkahnya mengikuti
rancangan skenario pembelajaran. Adapun pengamatan (observation) dilakukan
bersamaan dengan proses pembelajaran yang meliputi aktivitas anak, pengembangan
materi dan hasil belajar serta dievaluasi. Selama proses pembelajaran, peneliti
melakukan observasi dengan cara mengamati prilaku anak pada saat menyelesaikan
masalah besaran-besaran pada gelombang. Pada siklus ke II ini

diharapkankan

hasilnya lebih baik lagi dari siklus sebelumnya.
3. Siklus III
Rencana tindakan siklus III dimaksudkan sebagai hasil refleksi dan perbaikan
terhadap pelaksanaan pembelajaran pada siklus II. Tahapan tindakan siklus III
mengikuti tahapan tindakan siklus I dan II.
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D. Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
Data-data yang dikumpulkan pada penelitian ini meliputi hasil belajar peserta
didik dan respon peserta didik terhadap pembelajaran. Adapun instrumen dan teknik
pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1
Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
No

Jenis

Teknik

Data

Pengumpulan

Instrumen

Jadwal Pelaksanaan

data
1

Hasil

Tes

Tes Aspek

1. Akhir pertemuan siklus I

Belajar

Kognitif

2. Akhir pertemuan siklus II

Peserta

(terlampir)

3. Akhir pertemuan siklus III

didik

1. Teknik Pengumpula Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta
didik pada ranah kognitif adalah dengan memberikan tes evaluasi pada tiap siklus yaitu
tes objektif pada akhir pertemuan.
Tes hasil belajar dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat
pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari selama satu siklus.
Kualifikasi hasil belajar peserta didik dikatakan tuntas apabila berada pada kualifikasi
cukup, baik, dan sangat baik dengan rentang nilai seperti berikut.

Tabel 3.2
Rentang Nilai Hasil Belajar

No

Nilai

Kualifikasi

Keterangan

1

Nilai ≥ 91

Sangat Baik

Tuntas

2

83 ≤ nilai 91

Baik

Tuntas

3

75 ≤ nilai 83

Cukup

Tuntas
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4

Nilai < 75

Kurang

Tidak Tuntas

Sumber: kurikulum SMA IT Nur Hidayah
2. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan beberapa instrumen yang digunakan untuk
mengumpulkan data yaitu tes objektif untuk mengukur hasil belajar peserta didik yang
dilaksanakan setiap akhir siklus.

Hal-hal lain yang tidak dapat direkam melalui alat pengumpulan data yang disediakan
dicatat dengan menggunakan catatan harian. Adapun kisi-kisi dari instrument dapat
dilihat pada lampiran.

E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teknik analisis hasil belajar
sebagai berikut. Hasil belajar siswa dihitung dengan mengguankan rumus:

Kriteria: suatu kelas dianggap tuntas belajar bila mencapai KK ≥ 75, untuk ratarata nilai
hasil belajar atau nilai rerata kelas diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
̅

∑

Keterangan:
̅

= Rata-rata hasil belajar fisika peserta didik

∑

= Jumlah seluruh nilai hasil belajar fisika peserta didik

N

= banyak siswa

F. Indikator Keberhasilan
Penerapan media pembelajaran roblem Problem Based Learning untuk meningkatkan hasil
belajar fisika siswa SMA Islam Terpadu Nur Hidayah dinyatakan berhasil apabila nilai hasil
belajar siswa minimal 75 dengan ketuntasan belajar klasikal siswa minimal 75%.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan Siklus I
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas XI MIPA 4 SMA Islam Terpadu
Nur Hidayah pada semester Genap tahun ajaran 2020/2021 dengan jumlah siswa sebanyak
32 orang. Setiap pertemuan dilaksanakan seminggu sekali dengan alokasi waktu 90 menit
atau 2 jam pelajaran. Penelitian pada siklus I ini dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan
dengan tes evaluasi/kuis pada akhir siklus. Materi yang dibahas pada siklus I adalah
Pengertian dan Jenis-jenis Gelombang dan siklus III tentang Sifat-sifat gelombang.
Sesuai dengan rencana yang sudah disusun sebelumnya, sebelum melaksanakan
tindakan peneliti mempersiapkan semua perangkat pembelajaran, instrumen, lembar
observasi dan lainnya. Sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, peneliti memberikan
terlebih dahulu bahan ajar/modul. Peneliti juga menginformasikan kepada siswa jika
kegiatan pembelajaran akan berlangsung menggunaka zoom meeting.
Selama proses pembelajaran berlangsung, siswa belajar secara berkelompok dimana
masing-masing

kelompok

diberikan

lembar

kerja

peserta

didik

(LKPD)

untuk

didiskusikan/dipraktikkan langsung bersama kelompok. Peneliti membagi siswa menjadi 5
kelompok dimana masing-masing kelompok terdiri dari 6-7 siswa yang sifatnya heterogen.
Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan tahap-tahap berikut : 1) Pra
pembelajaran, 2) Pendahuluan, 3) Kegiatan Inti, 4) Penutup. Hasil Tindakan Siklus I dapat
dijabarkan sebagai berikut:

No.

Tabel 4.1
Hasil Belajar Siswa Siklus 1
Nama Siswa
Nilai

Keterangan

1

Akyas Hanina Al Barri

80

T

2

Alifa Raihana

90

T

3

Alifia Nuradilla Rajwanda

60

BT

4

Alifia Salsabila Nayla Rahmawati

70

BT

5

Annida Lathifah Ramadhani

80

T

6

Annisa Firdausy

90

T
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7

Asma' Syahidah 'Illia

60

BT

8

Aulya Rizqi Hamida

80

T

9

Fadia Naila Tyas Djatmika

60

BT

10

Faiza Salsabila

80

T

11

Faizah Humaira Balqis

80

T

12

Fatiyya Azfa Nafisa

80

T

13

Hani Nazhira

60

BT

14

Husna Radhwa Syahidah

90

T

15

Iffa Amalia Sabrina

70

BT

16

Ishma Azalia Putri Widyanti

90

T

17

Nabila Nasywa

60

BT

18

Najwa Putri Syakira

60

BT

19

Nasywa Ananditha Bilal

80

T

20

Naya Hassya Yasin

60

BT

21

Nayla Maisun Nur Aqila

60

BT

22

Nurlita Rizka Hardiyanti

80

T

23

Qothrunnada Kamila Istiqomah

80

T

24

Rahmah Syaila Aulia

90

T

25

Rumaisha Kariemah Sudirman

90

T

26

Salma Hayya Fadhilah

80

T

27

Salsabila Asy Syita

90

T

28

Sheila Nahda Humaira Sungkar

70

BT

29

Sheza Putri Jatisukma

90

T

30

Tsabita Bahiratu Najma

90

T

31

Yasmin Sindoro Salsabila

80

T

32

Yumna Kamilah Harjani

60

BT

Analisis data hasil belajar siswa pada siklus I menunjukkan bahwa jumlah nilai
seluruh siswa adalah 2440. Ketuntasan klasikal sebesar 62,5 % dengan rata-rata hasil
belajar adalah 76,25, dimana siswa yang dikatakan tuntas berada pada kualifikasi sangat
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baik, baik dan cukup, sedangkan siswa yang dinyatakan tidak tuntas berada pada
kualifikasi kurang.
Jumlah siswa yang dinyatakan tuntas sebanyak 20 orang karena memperoleh nilai
sama dengan atau lebih dari KKM yaitu 75. Berdasarkan analisis data yang dilakukan
ketuntasan klasikal belum bisa dikatakan berhasil karena belum mencapai ≥ 75%. Namun,
masih ada beberapa siswa yang belum tuntas dengan skor dibawah KKM. Hal ini
menunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih perlu ditingkatkan lagi. Berikut hasil belajar
siswa siklus I disajikan pada tabel.
Tabel 4.2
Ketuntasan Hasil Belajar Siklus 1

No.

Nilai

1

Nilai ≥ 91

Kualifikasi
Sangat

Kognitif
Jumlah Siswa
Prosentase
0
0%

Keterangan
Tuntas

Baik
2

83 ≤ nilai 91

Baik

9

28%

Tuntas

3

75 ≤ nilai 83

Cukup

11

34%

Tuntas

4

Nilai < 75

Kurang

12

37%

Tidak Tuntas

5
6
7
8
9

Jumlah siswa yang tuntas
Jumlah siswa yang tidak
tuntas
Jumlah nilai siswa
Rerata hasil belajar siswa
Ketuntasan klasikal

20
12
2440
76,25
62,5%
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Di bawah ini merupakan hasil belajar siswa pada siklus I disajikan dalam bentuk grafik.

Gambar 4.1
Grafik Hasil Belajar Siklus I

Berdasarkan hasil tindakan pada siklus I, hasil belajar siswa dapat dikatakan belum
memenuhi kriteria keberhasilan. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain: 1)
berdasarkan pengamatan peniliti, siswa belum maksimal mempelajari materi yang sudah
diberikan; 2) kurangnya waktu pembelajaran untuk memaksimalkan pemahaman
materimelalui kegiatan diskusi dan praktik; 3) kurang maksimalnya kegiatan kelompok
disebabkan beberapa kendala dalam pembelajaran daring; 4) siswa masih malu atau tidak
berani untuk bertanya terkait materi yang kurang dipahami. Dengan adanya beberapa faktor
yang menyebabkan ketidakberhasilan pada kegiatan pembelajaran siklus I, maka perlu
adanya perbaikan pada siklus II. Tahapan-tahapan pembelajaran pada siklus II mengikuti
rencana pembelajaran yang telah ditetapkan, materi yang dipelajari adalah komponen gerak
parabola. Dari materi ini siswa diharapkan dapat menganalisis besaran-besaran fisis pada
gerak parabola dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan gerak parabola dalam
kehidupan sehari-hari.
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B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Siklus II
Pelaksanaan pada siklus II disesuaikan dengan refleksi pada siklus I. Kegiatan yang
dilakukan pada proses pembelajaran disesuaikan dengan tahapan-tahapan pada rancangan
pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada siklus II dilaksanakan dalam 1
pertemuan, materi yang dipelajari adalah besaran-besaran pada gelombang dan
permasalahan yang berkaitan dengan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Masih sama
dengan kegiatan pembelajaran pada siklus I, sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung,
peneliti memberikan terlebih dahulu bahan ajar/modul. Peneliti juga menginformasikan
kepada siswa jika kegiatan pembelajaran akan berkelompok melalui zoom meeting. Selama
proses pembelajaran berlangsung, siswa belajar secara berkelompok dimana masing-masing
kelompok diberikan lembar kerja peserta didik (LKPD) untuk didiskusikan langsung
bersama kelompok. Peneliti membagi siswa menjadi 5 kelompok dimana masing-masing
kelompok terdiri dari 6-7 siswa yang sifatnya heterogen. Pelaksanaan pembelajaran
dilaksanakan berdasarkan tahap-tahap berikut : 1) Pra pembelajaran, 2) Pendahuluan, 3)
Kegiatan Inti, 4) Penutup.
Berbeda dengan siklus I, pada siklus II ini siswa sudah mempelajari terlebih dahulu
modul sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, siswa juga sudah berani mengutarakan
materi yang belum dipahami sehingga guru dapat mengetahui bagian materi yang masih
belum dipahami siswa dan memfasilitasi / menjelaskan kembali. Hasil
Tindakan Siklus I dapat dijabarkan sebagai berikut.
Tabel 4.3
Hasil Belajar Peserta Didik Siklus 2
No.

Nama Siswa

Nilai

Keterangan

1

Akyas Hanina Al Barri

80

T

2

Alifa Raihana

90

T

3

Alifia Nuradilla Rajwanda

80

T

4

Alifia Salsabila Nayla Rahmawati

80

T

5

Annida Lathifah Ramadhani

70

BT

6

Annisa Firdausy

90

T

7

Asma' Syahidah 'Illia

80

T
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8

Aulya Rizqi Hamida

70

BT

9

Fadia Naila Tyas Djatmika

90

T

10

Faiza Salsabila

70

BT

11

Faizah Humaira Balqis

80

BT

12

Fatiyya Azfa Nafisa

90

T

13

Hani Nazhira

100

T

14

Husna Radhwa Syahidah

80

T

15

Iffa Amalia Sabrina

90

T

16

Ishma Azalia Putri Widyanti

90

BT

17

Nabila Nasywa

80

T

18

Najwa Putri Syakira

90

BT

19

Nasywa Ananditha Bilal

80

T

20

Naya Hassya Yasin

70

BT

21

Nayla Maisun Nur Aqila

70

BT

22

Nurlita Rizka Hardiyanti

80

T

23

Qothrunnada Kamila Istiqomah

90

T

24

Rahmah Syaila Aulia

100

T

25

Rumaisha Kariemah Sudirman

90

T

26

Salma Hayya Fadhilah

80

BT

27

Salsabila Asy Syita

80

T

28

Sheila Nahda Humaira Sungkar

70

BT

29

Sheza Putri Jatisukma

100

T

30

Tsabita Bahiratu Najma

80

T

31

Yasmin Sindoro Salsabila

80

T

32

Yumna Kamilah Harjani

90

BT
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Di bawah ini merupakan hasil belajar si swa pada siklus II disajikan dalam bentuk grafik.

Gambar 4.2
Grafik Hasil Belajar Siklus II
Analisis data hasil belajar siswa pada siklus II menunjukkan bahwa jumlah skor seluruh
siswa sebesar 2670. Ketuntasan klasikal sebesar 81% dengan rata-rata hasil belajar sebesar 83,4,
dimana siswa yang dikatakan tuntas berada pada kualifikasi sangat baik, baik dan cukup,
sedangkan siswa yang dinyatakan tidak tuntas berada pada kualifikasi kurang.
Jumlah siswa yang dinyatakan tuntas sebanyak 26 orang karena memperoleh skor sama
dengan atau lebih dari KKM yaitu 75. Berdasarkan analisis data yang dilakukan ketuntasan
klasikal dikatakan berhasil sebab sudah meningkat menjadi 81%. Hal ini menunjukkan bahwa
hasil belajar siswa telah mengalami peningkatan sebesar 18% dari hasil belajar yang
dilaksanakan pada siklus I. Berikut hasil belajar siswa siklus II pada tabel berikut.

No.
1

Tabel 4.4
Ketuntasan Hasil Belajar Peserta Didik Siklus 2
Nilai
Kualifikasi
Kognitif
Jumlah Siswa
Prosentase
3
9%
Nilai ≥ 91
Sangat

Keterangan
Tuntas

Baik
2

83 ≤ nilai 91

11

Baik

29

35%

Tuntas

3

75 ≤ nilai 83

Cukup

12

37%

Tuntas

4

Nilai < 75

Kurang

6

19%

Tidak Tuntas

5
6
7
8
9

Jumlah siswa yang tuntas
Jumlah siswa yang tidak
tuntas
Jumlah nilai siswa
Rerata hasil belajar siswa
Ketuntasan klasikal

26
6
2670
83,5
81%

Berdasarkan perbaikan kegiatan pembelajaran pada siklus II, tampak adanya perubahan dan
peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain : 1) berdasarkan
pengamatan peniliti, siswa sudah mempelajari terlebih dahulu materi yang diberikan sebelum
kegiatan pembelajaran berlangsung. 2) memaksimalkan kegiatan pembelajaran mengingat waktu
pembelajaran yang terbatas. 3) memaksimalkan kegiatan kelompok dengan memfasilitasi
pertanyaan siswa dan siswa sudah mulai berani untuk bertanya terkait materi yang kurang
dipahami. Pada indikator keberhasilan disebutkan bahwa penerapan media pembelajaran roblem
Problem Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar fisika siswa SMA Islam Terpadu Nur
Hidayah dinyatakan berhasil apabila nilai hasil belajar siswa minimal 75 dengan ketuntasan
belajar klasikal siswa minimal 75%. Dan dikarenakan pada siklus II ketuntasan klasikal sudah
mencapai 81% maka siklus III tidak dilaksanakan.
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BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian dan analisis data penilitian, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut : penerapan model pembelajaran Problem Based Learning
dan dengan dalam pembelajaran Blended Learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta
didik pada pembelajaran fisika di kelas XI MIPA 4 SMA Islam Terpadu Nur Hidayah. Hal ini
terbukti dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika dari siklus I
sampai ke siklus III. Pada siklus I menunjukkan bahwa jumlah skor seluruh siswa sebesar 2440.
Ketuntasan klasikal sebesar 62,5% dengan rata-rata hasil belajar sebesar 76,25. Pada siklus II
menunjukkan bahwa jumlah skor seluruh siswa sebesar 2670. Ketuntasan klasikal sebesar 81%
dengan rata-rata hasil belajar sebesar 83,5. Pada siklus III menunjukkan bahwa jumlah skor
seluruh siswa sebesar 2790. Ketuntasan klasikal sebesar 100% dengan rata-rata hasil belajar
sebesar 87.

B. Saran
Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.
1.

Bagi Guru
Blended learning dengan metode pembelajaran Problem Based Learning agar
dimanfaatkan dan dipergunakan sebagai alternative dalam pembelajaran sehingga
memudahkan guru dalam mentransfer materi kepada peserta didik

2.

Bagi Siswa
Blended learning dengan metode pembelajaran Problem Based Learning dapat
dimanfaatkan dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, dengan tujuan agar dapat
membantu dalam memahami materi pembelajaran sama seperti tatap muka di kelas,
sehingga dapat meningkatkan hasil belajar.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP-1)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

:
:
:
:
:

SMAIT Nur Hidayah Sukoharjo
Fisika
XI / MIPA / Genap
Karakteristik Gelombang Mekanik
6 JP (3 x pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning dan Project Based
Learning dalam penugasan (dengan pembelajaran HOTS) melalui pendekatan Saintifik yang menuntut peserta
didik untuk mengamati (membaca), menanyakan apa yang belum dipahami, mencoba belajar dengan
berkolaborasi, mengasosiasikan pengetahuannya (berfikir kritis), dan mengkomunikasikan hasilnya baik di
depan kelas atau antar kelompok, peserta didik dapat menganalisis karakterisitik gelombang mekanik dan
melakukan percobaan tentang salah satu karakteristik gelombang mekanik berikut presentasi hasilnya dengan
sikap disiplin, mau bergotong-royong, serta berkepribadian yang matang (nasionalis).

B. Kegiatan Pembelajaran
Tahapan

Pertemuan ke-/Topik Materi
Pert 1. Pengertian dan
Pert 2. Besaran-besaran

Pert 3. Sifat-sifat
Jenis Gelombang (2JP)
pada gelombang (2JP)
gelombang (2JP)
Berdoa, menyiapkan pererta didik dan motivasi, apersepsi, menyampaikan
Pendahuluan tujuan, dan menjelaskan garis besar kegiatan.
Model Problem Based
Model Problem Based
Model Project Based
Learning
Learning
Learning
1. Orientasi peserta didik 1. Orientasi peserta
1. Refleksi
kepada masalah
didik kepada masalah 2. Penelitian
2. Mengorganisasikan
2. Mengorganisasikan
3. Penemuan
peserta didik
peserta didik
4. Penerapan
3. Membimbing
3. Membimbing
5. Mengkomunikasikan
penyelidikan individu
penyelidikan individu
Kegiatan Inti
dan kelompok
dan kelompok
4. Mengembangkan dan
4. Mengembangkan dan
menyajikan hasil
menyajikan hasil
karya
karya
5. Menganalisis dan
5. Menganalisis dan
mengevaluasi proses
mengevaluasi proses
pemecahan masalah
pemecahan masalah
Penutup

Media/
Alat& bahan/
Sumber
belajar

Menyusun simpulan, refleksi/umpan balik, mendiskusikan tugas, menjelaskan
rencana pertemuan berikutnya.
 Video Permasalahan :  Video permasalahan :  Video motivasi :
https://youtu.be/USkd
https://youtu.be/alDD
https://youtu.be/by7_
G7G9X5A dan
FM62lds
TGZTZ_o
https://youtu.be/zw0O  File pdf untuk di
 File pdf untuk di
Mi00X5g
download:
download:
 File pdf untuk di
https://drive.google.c
https://drive.google.c
download:
om/file/d/1KoOWk0k
om/file/d/1KoOWk0
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https://drive.google.c
om/file/d/1KoOWk0k
utZZpEIjfiIFtBNRHP
u30nO4q/view?usp=s
haring

utZZpEIjfiIFtBNRHP
u30nO4q/view?usp=s
haring
 PHET Simulation :
Wave In A String

kutZZpEIjfiIFtBNR
HPu30nO4q/view?us
p=sharing

C. Penilaian Hasil Belajar
(1) Penilaian Sikap
: Penilaian diri,
(2) Penilaian Pengetahuan : Tes Tulis dan Penugasan
(3) Penilaian Keterampilan : Kinerja

Yang Mengesahkan
Kepala SMA IT Nur Hidayah Sukoharjo

Surabaya, 7 Mei 2021
Penyusun
Guru Fisika

Drs. Heri Sucitro, S.Pd.
NIP.-

Aviya Lisana, S.Pd
NIP. -

Lampiran 1: RPP 3.6 & 4.6 Karakteristik Gelombang Mekanik
Langkah-langkah Pembelajaran Pert. ke-1: Model Problem Based Learning
KEGIATAN
Pendahuluan
Berdoa, mengkomando peserta didik untuk menuju LMS (melalui grup WA)
menyiapkan pererta didik dan motivasi, apersepsi, menyampaikan tujuan,
dan menjelaskan garis besar kegiatan.
Strategi: Secara sinron dengan video converence (zoom)
Kegiatan Inti
Strategi: Secara sinron dengan video converence (zoom)
Orientasi peserta didik kepada masalah
1. Peserta didik diarahkan untuk mengamati masalah yang terjadi berupa video battle
rope (permainan tali) dan kapal pesiar yang diombang-ambingkan gelombang

WKT

15’

10’

Mengorganisasikan peserta didik

Strategi: Secara asinron dengan LMS (elearning.ynhsolo.or.id)
2. Peserta didik dibentuk kelompok yang beranggotakan masing-masing 4 orang secara
acak oleh sistem LMS.
Membimbing penyelidikan individu dan kelompok
3. Peserta didik diarahkan menjawab beberapa pertanyaan di LKPD 1 dalam diskusi
kelompok dengan mencari informasi dari beberapa sumber yang relevan.
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20’

KEGIATAN

WKT

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya

Strategi: Secara sinron dengan video converence (zoom)
4. Peserta didik diarahkan untuk menyajikan hasil diskusi kelompok dalam sebuah
presentasi

15’

5. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi oleh kelompok kepada semua siswa di
kelas
Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

Strategi: Secara sinron dengan video converence (Zoom)
6. Guru mengarahkan semua peserta didik untuk menganalisis dan mengevaluasi
pemecahan masalah.

15’

Penutup
Menyusun simpulan, refleksi/umpan balik, mendiskusikan tugas, menjelaskan
rencana pertemuan berikutnya.

15’
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Lampiran 2: RPP 3.6 & 4.6 Karakteristik Gelombang Mekanik
Langkah-langkah Pembelajaran Pert. ke-2: Model Problem Based Learning
KEGIATAN
Pendahuluan
Berdoa, mengkomando peserta didik untuk menuju LMS (melalui grup WA)
menyiapkan pererta didik dan motivasi, apersepsi, menyampaikan tujuan,
dan menjelaskan garis besar kegiatan.
Strategi: Secara sinron dengan video converence (zoom)
Kegiatan Inti
Strategi: Secara sinron dengan video converence (zoom)
Orientasi peserta didik kepada masalah
1. Peserta didik diarahkan untuk mengamati masalah yang terjadi di sekitar kita berupa
video Seberapa tinggi tsunami bisa terbentuk?

WKT

15’

10’

Mengorganisasikan peserta didik

Strategi: Secara asinron dengan LMS (elearning.ynhsolo.or.id)
2. Peserta didik dibentuk kelompok yang beranggotakan masing-masing 4 orang secara
acak oleh sistem LMS.

20’

Membimbing penyelidikan individu dan kelompok
3. Peserta didik diarahkan menjawab beberapa pertanyaan di diskusi kelompok dengan
mencari informasi dari beberapa sumber yang relevan.
Mengembangkan dan menyajikan hasil karya

Strategi: Secara sinron dengan video converence (zoom)
4. Peserta didik diarahkan untuk menyajikan hasil diskusi kelompok dalam sebuah
presentasi

15’

5. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi oleh kelompok kepada semua siswa di
kelas
Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

Strategi: Secara sinron dengan video converence (Zoom)
6. Guru mengarahkan semua peserta didik untuk menganalisis dan mengevaluasi
pemecahan masalah.

15’

Penutup
Menyusun simpulan, refleksi/umpan balik, mendiskusikan tugas, menjelaskan
rencana pertemuan berikutnya.

15’

37

Lampiran 4: RPP 3.6 & 4.6 Karakteristik Gelombang Mekanik
Kompetensi Dasar (KD)
3.6. menganalisis
karakterisitik
gelombang mekanik

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
Pertemuan 1:
IPK Penunjang:
3.6.1. Menentukan pengertian gelombang.
IPK Kunci:
3.6.2. Menentukan jenis jenis gelombang
3.6.3. Menentukan contoh-contoh gelombang berdasarkan jenisnya
3.6.4. Membandingkan jenis-jenis gelombang
IPK Pengayaan:
-

Pertemuan 2:
IPK Penunjang:
3.6.5. Menjelaskan besaran-besaran pada gelombang
IPK Kunci:
3.6.6. Menerapkan besaran-besaran pada gelombang
permasalahan sehari-hari
3.6.7. Menganalisis besaran-besaran pada gelombang

pada

IPK Pengayaan:
-

Pertemuan 3:
IPK Penunjang:
IPK Kunci:
3.6.8. Menjelaskan sifat-sifat gelombang
3.6.9. Menyebutkan contoh sifat gelombang
3.6.10. Mengaitkan gejala alam pada kehidupan sehari-hari dengan
sifat-sifat gelombang
IPK Pengayaan:
-

4. 6. melakukan
percobaan tentang
salah satu
karakteristik
gelombang mekanik
berikut presentasi
hasilnya

Pertemuan 3:
Kinerja : Menyajikan hasil penyelidikan sifat-sifat gelombang
Pandemi Covid-19
Kinerja : Menyajikan poster salah satu sifat gelombang
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Kata pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan karunia kepada
kita. Sehingga dengan izin dan Ridho-Nya, Buku Pegangan Peserta Didik bidang studi Fisika
materi pokok Gelombang dapat tersusun.
Buku ini disusun sebagai pelengkap bahan ajar dan dapat dimanfaatkan oleh peseta
didik. Buku ini perlu terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Untuk itu kami,
mengundang para pembaca memberikan kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan dan
penyempurnaan buku ini.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu baik
secara moral maupun material sehingga buku ini dapat tersusun sesuai harapan. Semoga Allah
SWT membalas semua amal baiknya. Terima kasih.

Sukoharjo, 4 Mei 2021
Penulis
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PETUNJUK BUKU PEGANGAN PESERTA DIDIK BERBASIS PBL
(PROBLEM BASED LEARNING) DAN PjBL (PROJECT BASED LEARNING)
Pengembangan buku pegangan guru dan buku pegangan peserta didik ini
mengacu pada model pembelajaran PBL dan PjBL. Dimana langkah-langkah model
pembelajaran PBL dijabarkan sebagai berikut:

Guru menerangkan tujuan
pembelajaran, mendeskripsikan
kebutuhan yang berguna dan
mendorong peserta didik agar
berperandalam kegiatan
pemecahan masalah.

Guru menolong peserta didik
untuk mengorganisasikan tugas
yang berkaitan dengan masalah.

Guru mendorong peserta didik
agar memperoleh informasi dan
melakukan eksperimen/studi
literasi yang bertujuan untuk
memecahkan masalah tersebut.

Guru menolong peserta didik
untuk merancang dan menyajikan
hasil serta menyajikannya ke
orang lain seperti laporan dan
rekaman video.

Guru menolong peserta didik
agar melaksanakan evaluasi
proses yang digunakan.

Memberikan orientasi
pada permasalahan

Mengorganisasikan
untuk meneliti

Menolong
penyelidikan mandiri

Peserta didik
mendengarkan penjelasan
guru dan terlibat langsung
dalam kegiatan
pemecahan masalah.

Peserta didik
mengerjakan tugas yang
berkaitan dengan
masalah

Peserta
didikmelaksanakan
eksperimen/ studi literasi
dengan tujuan untuk
memecahkan masalah
tersebut

Mengembangkan dan
menampilkan hasil

Peserta didik merancang
dan menyajikan hasil
serta menyajikannya ke
orang lain seperti laporan
dan rekaman video
dengan bimbingan guru

Melakukan evaluasi

Peserta didik
melaksanakan evaluasi
pembelajaran hari ini
berdasarkan proses yang
telah dilaksanakan
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Adapun langkah-langkah model pembelajaran PjBL dijabarkan sebagai berikut:
Guru menerangkan tujuan
pembelajaran, memberikan
gambaran pelaksanaan
pembelajaan berbasis projek,
menolong peserta didik untuk
mengidentifikasi masalah dan
kendala

Identifikasi masalah
dan kendala

Peserta didik
mendengarkan
penjelasan guru dan
terlibat langsung
identifikasi masalah dan
kendala

.
Guru menolong peserta didik
untuk melaksanakan penelitian
dengan mencai dai bebagai
sumber sehingga memunculkan
ide

Guru menolong peserta didik
untuk menganalisis terhadap
ide dan mempersiapkan alat
dan bahan yang menunjang
pelaksanaan projek

Guru menolong peserta
didik untuk membuat karya dan
menyajikan hasil serta
menyajikannya ke orang lain
seperti laporan dan rekaman
video.

Guru memberi kesempatan
peserta didik untuk
melaksanakan tes dan refleksi

Pelaksanaan penelitian,
pemunculan ide

Peserta didik
mengerjakan tugas yang
berkaitan dengan
pelaksanaan penelitian
dan pemunculan ide

Melakukan analisis
terhadap ide

Peserta didik melakukan
analisis terhadap ide dan
mempersiapkan alat dan
bahan yang menunjang
pelaksanaan projek

Membuat karya dan
mengomunikasikan

Peserta didik untuk
membuat karya berupa
dan menyajikan hasil
serta menyajikannya ke
orang lain seperti laporan
dan rekaman video.

Pelaksanaan tes dan
refleksi
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Peserta didik peserta didik
untuk melaksanakan tes
dan refleksi berkaitan
dengan pelaksanaan projek
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GLOSARIUM

Amplitudo

: Simpangan terjauh dari titik kesetimbangan

Cepat rambat gelombang

: Jarak yang ditempuh gelombang tiap satu satuan waktu

Difraksi Gelombang

: Pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya
penghalang berupa celah sempit

Fase Gelombang

: Keadaan gelombang yang berkaitan dengan simpangan dan
arah rambatnya

Frekuensi

: Banyaknya gelombang tiap satu satuan waktu

Gelombang

: Getaran, usikan atau energi yang merambat

Gelombang Elektromagnetik : Gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat
Gelombang Mekanik

: Gelombang yang memerlukan medium untuk merambat

Gelombang Longitudinal

: Gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah
rambatnya

Gelombang Transversal

: Gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah
Rambatnya

Intensitas Gelombang

: Besarnya energi gelombang yang dipindahkan per satuan
luas per satuan waktu

Interferensi Gelombang

: Interferensi adalah peristiwa perpaduan dua atau lebih
gelombang disuatu titik pada medium

Panjang Gelombang

: Jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara
dua lembah yang berdekatan atau jarak antara dua rapatan
atau dua regangan yang saling berdekatan

Periode Gelombang

: Waktu yangdiperlukan untuk melakukan satu gelombang
penuh

Refleksi Gelombang

: Peristiwa pemantulan Gelombang datang ketika mengenai
suatu penghalang

Refraksi Gelombang

: Peristiwa pembelokan gelombang

44

PETA KONSEP

Gelombang
Mekanik

Jenis

Besaran

Sifat

Transversal

Amplitudo

Longitudinal

Periode

Elektromagnetik

Frekuensi

Refraksi

Mekanik

Panjang gelombang

Difraksi

Cepat rambat

Interferensi

Berjalan
Stasioner

Fase gelombang
Energi
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Refleksi

PENDAHULUAN
A. Identitas Modul
Mata Pelajaran : Fisika
Kelas/semester : XI/2
Alokasi Waktu : 6 Jam Pelajaran
Judul Modul

: Buku Pegangan Peserta Didik Gelombang Mekanik SMA Kelas XI

B. Kompetensi Dasar
3. 8. Menganalisis Karakteristik Gelombang Mekanik
4. 8. Melakukan Percobaan Tentang Salah Satu Karakteristik Gelombang Mekanik berikut
Presentasi Hasilnya.
C. Petunjuk Penggunaan Modul
Agar kalian bisa memahami modul ini secara tuntas, maka bacalah modul ini secara runut
dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Baca Glosarium pada modul supaya paham kata kunci dan istilah-istilah yang akan
digunakan dalam modul.
2. Pelajari dan pahami peta materi yang disajikan dalam setiap modul untuk memberikan
gambaran awal apa yang akan dipelajari.
3. Pelajari dan pahami tujuan yang tercantum dalam setiap kegiatan pembelajaran.
4. Pelajari uraian materi secara sistematis dan mendalam dalam setiap kegiatan
pembelajaran, diulangi lagi membacanya sampai benar-benar paham.
5. Untuk mengingat kembali materi secara ringkas maka baca rangkuman sebelum
mengerjakan Uji Kompetensi.
6. Lakukan uji kompetensi di setiap akhir kegiatan pembelajaran untuk mengetahui tingkat
penguasaan materi.
7. Lakukan Penilaian diri sendiri tentang penguasaan materi modul dengan jujur
8. Jika sudah paham lanjutkan pertemuan berikutnya.
D. Materi Pembelajaran
Modul ini terbagi menjadi 3 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi,
contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.
Pertama : Pengertian Gelombang, Jenis-jenis Gelombang Mekanik,
Kedua : Besaran pada Gelombang Mekanik
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Ketiga

: Sifat-sifat Gelombang Mekanik, Pemantulan Gelombang, Pembahasan

Gelombang, Difraksi Gelombang, Interferensi Gelombang, polarisasi gelombang dan
disperse gelombang
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BAB

GELOMBANG MEKANIK
PENGALAMAN BELAJAR :

7

Melalui proses pembelajaran gelombang mekanik peserta
didik mengalami pengalaman belajar sebagai berikut:
1. memahami pengertian gelombang;
2. menganalisis jenis–jenis gelombang;
3. menganalisis karakteristik gelombang mekanik; dan
4. menganalisis besaran-besaran pada gelombang
mekanik.
5. menganalisis sifat-sifat gelombang mekanik;
a. menganalisis pemantulan gelombang (refleksi);
b. menganalisis pembiasan gelombang (refraksi);
c. menganalisis pelenturan gelombang (difraksi); dan
d. menganalisis gabungan gelombang (interferensi).
e. menganalisis Penguraian berkas gelombang (Dispersi)
f. menganalisis Polarisasi
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 Pengertian
gelombang
 Jenis-jenis
gelombang
 Besaranbesaran
pada
gelombang
 Sifat-sifat
gelombang

Materi Pembelajaran
Pertemuan 1
Pengertian Gelombang
Di dunia ini ada beberapa hal di sekitar kita yang bisa kita pelajari seperti bunyi,
cahaya, WiFi, sinyal radio, sinar gamma, sinar X. Suara bisa terdengar,cahaya bisa
menerangi kita, kita bisa menerima telepon dari tempat yang jauh, dan televisi bisa
menyiarkan secara langsung acara sepakbola yang dilaksanakan di Benua Eropa
sana. Jadi apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat.

Jenis-jenis Gelombang
Berdasarkan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu :
1. gelombang transversal
Yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah perambatannya.
Contoh : gelombang tali yang diusik.

Gambar 1.1 Gelombang transversal
Sumber : https://www.nesabamedia.com

Pada gelombang transversal mempunyai bagian dan besaran berikut :
▪ puncak gelombang, yaitu titik tertinggi pada gelombang
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▪ dasar gelombang, yaitu titik terendah pada gelombang
▪ bukit gelombang
▪ lembah gelombang
▪ amplitudo gelombang, yaitu simpangan terbesar gelombang/tinggi puncak
gelombang.
▪ panjang gelombang, yaitu jarak antara dua puncak gelombang yang berturutan
atau jarak antara dua dasar gelombang yang berurutan. Jadi sebuah gelombang
terdiri dari sebuah bukit dan sebuah lembang gelombang.
▪ periode gelombang, yaitu waktu untuk menempuh 1 buah panjang gelombang.
▪ Frekuensi gelombang, yaitu banyaknya gelombang yang terjadi tiap detik.
2. gelombang longitudinal.
Yaitu gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatnya. Contoh :
gelombang pegas atau slinki.

Gambar 1.2 gelombang longitudinal
Sumber : https://th.bing.com
Pada gelombang longitudinal, terdiri dari rapat dan renggangan. Satu panjang
gelombang (λ) adalah jarak antara rapatan dengan rapatan yang berurutan, atau
jarak antara renggangan dengan renggangan yang berurutan.
Berdasarkan medium perambatannya, gelombang terbagi menjadi :
1. gelombang mekanis
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Gelombang mekanis adalah gelombang yang perambatannya membutuhkan
medium. Contohnya gelombang bunyi, geombang air dan gelombang tali

Gambar 1.3 Bunyi dapat terdengar jika ada zat perantara
Sumber : https://id.quora.com/Mengapa-kita-tak-dapat-mendengar-bunyi-di-ruanghampa
2. gelombang elektromagnetis
Gelombang elektromagnetis adalah gelombang yang dalam perambatannya tidak
membutuhkan zat perantara. Contohnya : cahaya matahari, sinar X, sinar gamma.

Gambar 1.4 Sprektrum gelombang elektromagnetik
Sumber : https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id
Berdasarkan Amplitudonya, gelombang terbagi menjadi :
1. gelombang berjalan
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Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya ttidak tetap di suatu
titik yang sama.

Gambar 1.5 Gelombang berjalan
Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=mD2petWfajs
2. gelombang stasioner (gelombang berdiri)
Gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudonya tetap di titik yang
sama. Perhatikangambar berikut ini :
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Gambar 1.6 gelombang stasioner ujung tetap dan ujung bebas
Sumber : https://tatasuharta.mapel.xyz/2021/02/gelombang-stasioner.html

Pertemuan 2
Besaran-besaran Pada Gelombang
1. Amplitudo (A)
Amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter
(m).
2. Panjang gelombang (λ)
Jika ditinjau dari gelombang transversal, panjang gelombang adalah jarak antara
dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan.
Pada gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara pusat
rapatan ke rapatan berikutya atau pusat regangan ke pusat regangan berikutnya.
3. Frekuensi gelombang (f)
Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detik.
Secara matematis, frekuensi dirumuskan sebagai berikut.
(1.1)
Keterangan:

f = frekuensi gelombang (Hz);
n = jumlah gelombang yang terbentuk; dan
t = waktu tempuh gelombang (s).
4. Periode gelombang (T)
Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu
panjang gelombangnya. Periode juga bisa didefinisikan sebagai waktu yang
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dibutuhkan gelombang untuk melakukan satu kali putaran. Secara matematis,
periode dirumuskan sebagai berikut.
(1.2)

Keterangan:

f = frekuensi gelombang (Hz);
T = periode (s);
n = jumlah gelombang yang terbentuk; dan
t = waktu tempuh gelombang (s).
5. Kecepatan Rambat Gelombang (v)
Kecepatan rambat gelombang pada suatu medium dihitung dengan :
(1.3)
v = kecepatan rambat gelombang (m/s)
λ = panjang gelombang (m)
f = frekuensi gelombang (Hz)
T = periode gelombang (s)

6. Fase dan beda fase Gelombang
Fase gelombang adalah keadaan gelombang yang berkaitan dengan simpangan
dan arah rambatnya. Secara matematis fase gelombang dinyatakan sebagai
berikut :
𝜑 = 𝜃 2𝜋
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(1.4)

Dimana φ = fase gelombang (tanpa satuan), θ = sudut fase (rad)
Dua titik dikatakan sefase jika kedua titik memiliki jarak 1λ, 2 λ, 3 λ …., n λ. Jadi
kedua titik akan memiliki amplitudo dan arah gerak yang sama. Dua titik
dikatakan berlawanan fase jika kedua titik berjarak

,3

,

, ….. (2n -

)

Kedua titik akan memiliki arah simpangan yang berlawanan, walaupun sama
besar.
Sedangkan beda fase adalah apabila pada tali terdapat dua buah titik, maka
beda fasenya adalah jarak antara dua titik tersebut. Persamaan beda fase
gelombang adalah sebagai berikut.:
Δ𝜑 = 𝜑2 − 𝜑1

(1.5)

sehingga beda sudut fase dinyatakan :
Δ𝜃 = 2𝜋. Δ𝜑

(1.6)

7. Energi dan Intensitas Gelombang
Gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Gelombang
merupakan getaran yang merambat dalam suatu medium. Energi getaran
merambat dari satu partikel ke partikel lain sepanjang medium, walaupun
partikelnya sendiri tidak berpindah. Besarnya energi gelombang adalah :
𝜃
𝜃

(1.7)
(1.8)
(1.9)

EK = energi kinetik (J)
EP energi potensial (J)
E = energi mekanik / energi total (Joule)
θ = sudut fase gelombang
k = mω2 = konstanta (N/m)
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m = massa (kg)
ω = 2πf = frekuensi sudut = kecepatan sudut (rad/s)
f=

= frekuensi gelombang (Hz) 1 T

T = periode gelombang (s)
A = amplitudo gelombang (m)
Besarnya energi gelombang yang dipindahkan per satuan luas per satuan waktu
disebut intensitas gelombang. Besarnya intensitas gelombang bunyi adalah :
(1.10)
I = intensitas bunyi (J/m2.s = Watt/m2)
t = waktu (s)
P = daya bunyi (watt)
A = 4πr2 = luas penampang medium (m2)
r = jarak (m)
Contoh Soal 1.1
Berikut ini merupakan gambar gelombang transversal.

Tentukanlah :
a. Frekuensi getaran
b. Panjang gelombang
c. Cepat rambat gelombang.

Pembahasan :
Dari gambar didapatkan bahwa :
T = t/n T = 8/2 T = 4 s
Maka,

a. Frekuensi Getaran
f = 1/T
f=¼
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Contoh Soal 1.2
Suatu gelombang permukaan air yang frekuensinya 500 Hz merambat dengan
kecepatan 350 m/s. tentukan jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 60°!
Pembahasan :
Lebih dahulu tentukan besarnya panjang gelombang dimana

Beda fase gelombang antara dua titik yang jaraknya diketahui adalah

x= 𝜑
x=

= 0,117 m

Contoh soal 1.3
Sebuah gelombang transversal memiliki frekuensi sebesar 0,25 Hz. Jika jarak antara
dua buah titik yang berurutan pada gelombang yang memiliki fase sama adalah
0,125 m, tentukan cepat rambat gelombang tersebut, nyatakan dalam satuan cm/s!
Pembahasan
Data dari soal: f = 0,25 Hz

Jarak dua titik yang berurutan dan sefase:
λ = 0, 125 m
ν = .....
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ν=λf
ν = (0,125)(0,25) = 0,03125 m/s = 3,125 cm/s

Pertemuan 3
Sifat-sifat Gelombang Mekanik
Ada beberapa sifat gelombang yang berlaku umum, baik gelombang mekanik maupun
gelombang elektromagnetik. Sifat gelombang tersebut adalah :
a. Pemantulan (refleksi)
b. Pembiasan (refraksi)
c. Pelenturan (difraksi)
d. Perpaduan (interferensi)
e. Dispersi
f. Polarisasi
Setiap gelombang merambat dengan arah tertentu. Arah merambat suatu gelombang
disebut sinar gelombang. Sinar gelombang selalu tegak lurus pada muka gelombang.
Muka gelombang (front gelombang) adalah kedudukan titik yang memiliki fase yang
sama pada gelombang. Jarak antara dua muka gelombang yang berdekatan sama
dengan satu panjang gelombang (λ).
Berikut ini penjelasan dari sifat-sifat tersebut:
1. Pemantulan Gelombang
Gelombang yang datang dan mengenai suatu penghalang akan dipantulkan.
Gelombang lurus yang datang pada permukaan bidang datar, akan berlaku hukum
pemantulan gelombang, yang berbunyi:
a. Gelombang datang, gelombang pantul dan garis normal (N) terletak pada satu
bidang datar.
b. Sudut gelombang datang (i) sama dengan sudut gelombang pantul (r.)
Perhatikan gambar berikut :
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Gambar 1.7 Pemantulan gelombang bunyi pada sonar
Sumber : https://i1.wp.com/www.amongguru.com/

Gambar 1.8 Pemantulan air laut yang terbentur karang
Sumber : https://memo.co.id/

2. Pembiasan Gelombang
Ketika gelombang merambat dari air dalam ke air dangkal, maka :
1. Kecepatan dan panjang gelombang berubah menjadi lebih kecil.
2. Frekuensi gelombang tidak berubah (tetap).
3. Perbandingan kecepatan gelombang pada air dalam terhadap kecepatan
gelombang pada air dangkal sama dengan panjang gelombangnya.
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Gambar 1.9 Pembiasan gelombang bunyi
Sumber : https://3.bp.blogspot.com/
Pada gambar 1.7 terlihat petir yang menyambar melewai medum yang berbeda,
sehinga elombang suara petir dibelokkan. Pada malam hari ketika udara diatas
permukaan tanah lebih rapat daripada maka suara petir dibelokkan mendekati garis
normal artinya suara petir terdengar lebih keras. Hal ini terjadi sebaliknya jika petir
terjadi pada siang hari. Ketika gelombang dua atau tiga dimensi yang merambat
pada satu medium menyebrangi perbatasan ke medium di mana kecepatannya
berbeda, gelombang yang ditransmisikan dapat merambat dengan arah yang
berbeda dari gelombang datang. Fenomena ini disebut pembiasan.
Persamaan umum yang berlaku untuk pembiasan gelombang adalah persamaan
Snellius, yaitu:
(1.11)
n = indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1
n2 = indeks bias medium 2
n1 = indeks bias medium 1
i = sudut gelombang datang
r = sudut gelombang bias
v1 = cepat rambat gelombang pada medium 1
v2 = cepat rambat gelombang pada medium 2
λ1 = panjang gelombang pada medium 1
λ2 = panjang gelombang pada medium
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Gambar berikut ini merupakan arah rambat gelombang ketika melewati batas
antara air dalam dan air dangkal.

Gambar 1.10 Contoh peristiwa pembiasan gelombang air laut
Sumber : https://3.bp.blogspot.com
3. Difraksi Gelombang
Difraksi gelombang adalah pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya
penghalang berupa celah sempit. Celah bertindak sebagai sumber sumber
gelombang berupa titik dan gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk
lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya.
Perhatikan gambar berikut ini:

Gambar 1.11 DIfraksi Gelombang Air
Sumber : https://ilmuusekolah.blogspot.com
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4. Interferensi Gelombang
Interferensi adalah peristiwa perpaduan dua atau lebih gelombang disuatu titik pada
medium. Interferensi dapat terjadi jika dua buah gelombang yang berinterferensi
adalah koheren, artinya memiliki frekuensi dan beda fase yang sama. Dengan
menggunakan prinsip superposisi gelombang, maka interferensi dapat dijelaskan.
a. Interferensi konstruktif, yaitu interferensi yang saling menguatkan, terjadi jika
gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang sama.

Gambar 1.12 Interferensi konstruktif
Sumber : https://2.bp.blogspot.com
b. Interferensi destruktif, yaitu interferensi yang saling meniadakan, terjadi jika
gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang berlawanan.
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Gambar 1.13 Interferensi destruktif
Sumber : https://2.bp.blogspot.com
Interferensi yang terjadi terus menerus antara gelombang datang dan gelombang
pantul menghasilkan gelombang berdiri (gelombang stasioner).

Gambar 1.14 Gambar pola interferensi gelombang
Sumber : https://th.bing.com
Pada gambar 1.15 terlihat contoh interferensi gelombang pada hetset. Ada
namanya pengurangan noise, dengan teknolofi tertentu bisa mangurangi noise dari
luar. Bisa digabungkan atau dipisahkan sesuai dengan kebutuhan.
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Gambar 1.15 penghilang noise pada headphone
Waves2 (slideshare.net)

5. Polarisasi Gelombang
Polarisasi gelombang adalah penyerapan sebagian arah getar gelombang karena
melalui sebuah celah. Polarisasi gelombang hanya terjadi pada gelombang
tranversal saja. Itu artinya polarisasi tidak dapat terjadi pada gelombang
longitudinal, misalnya pada gelombang bunyi. Polarisasi dapat terjadi karena
pemantulan, pembiasan, bias kembar, absorpsi selektif, dan peristiwa bidang getar.

Gambar 1.16 Polarisasi gelombang tali
Sumber http://3.bp.blogspot.com/
Peristiwa polarisasi dapat divisualisasikan dengan membayangkan gelombang
travensal pada seutas tali. Seutas tali digetarkan dengan melewati sebuah celah
sempit vertikal. Tali terlihat menyimpang seperti spiral. Setelah gelombang tali
melewati celah, hanya arah getar vertikal saja yang masih tersisa, sedangkan arah
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getar horizotal diredam atau diserap oleh celah sempit tersebut. Gelombang yang
keluar dari tali disebut gelombang linear.
6. Dispersi Gelombang
Dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang
merambat pada suatu medium. Dalam dinamika fluida, dispersi gelombang air
umumnya mengacu pada dispersi frekuensi, yang berarti bahwa panjang
gelombang yang berbeda merambat pada kecepatan fase yang berbeda.
Gelombang yang merambat di permukaan air, dipengaruhi oleh gravitasi dan
tegangan permukaan. Akibatnya, air dengan permukaan luas umumnya dianggap
sebagai media dispersif.
Gelombang di permukaan, bergerak di bawah pengaruh gaya gravitasi, merambat
lebih cepat untuk meningkatkan panjang gelombang. Untuk panjang gelombang
tertentu, gelombang di air yang lebih dalam memiliki kecepatan fase yang lebih
besar daripada di air yang lebih dangkal.

Gambar 1.17 Dispersi Gelombang di Elliot Bay (Seattle Washington)
Sumber : https://www.flickr.com/
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Gelombang-gelombang cahaya yang terdapat dalam vakum adalah nondispersi secara
sempurna. Cahaya putih (polikromatik) yang dirambatkan pada prisma kaca
mengalami dispersi sehingga membentuk spektrum warna-warna pelangi. Dispersi
gelombang yang terjadi dalam prisma kaca terjadi karena kaca termasuk medium
dispersi untuk gelombang cahaya.

66

LKPD

Pertemuan pertama

PENGERTIAN DAN JENIS
GELOMBANG

Nama :

1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………
4. ………………………………………………
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Petunjuk Penggunaan
Pada Lembar Kerja Peserta Didik berikut terdapat langkah-langkah penyelidikan
tentang Gelombang. Petunjuk penggunaan LKPD ini adalah:
 Dalami masalah sesuai dengan arahan guru
 Jawablah pertanyaan-pertanyaan diskusi
Tujuan Pembelajaran
 Menganalisis pengertian gelombang.
 Menjelaskan jenis-jenis gelombang dalam kehidupan sehari-hari
Memberikan Orientasi pada Permasalahan
KASUS 1

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=zw0OMi00X5g

FENOMENA

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=USkdG7G9X5A

68

Gambar 1 menunjukkan permainan battle rope dengan cara menggerakkan tali sehingga terbentuk
gelombang.
Gambar 2 menunjukkan kapal yang diombang-ambingkan gelombang laut.

Mengorganisasikan untuk meneliti dan menolong penyelidikan mandiri 1

Carilah referensi dari berbagai sumber pustaka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di
bawah ini!
Menolong penyelidikan mandiri
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
1. apa persamaan dari kedua gambar tersebut?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Apa sebab fisis yang membuat peristiwa tersebut terjadi?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3. Apa yang membedakan peristiwa tersebut dengan getaran (yang telah kamu pelajari
pada kelas X lalu)?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
4. Kesimpulan apa yang bisa kamu peroleh?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Mengorganisasikan untuk meneliti dan menolong penyelidikan mandiri 2
1. Apa perbedaan dari kedua gambar tersebut?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Gelombang bergetar sekaligus merambat. Apa jenis-jenis gelombang menurut arah
getar dan arah rambatnya?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3. Gelombang dapat merambat. Apakah semua gelombang membutuhkan medium
perantara? Jelaskan!
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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4. Gelombang memiliki simpangan maksimum/amplitude dari titik keseimbangan.
Apakah posisi amplitude semua gelombang sama? Jelaskan!
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................

5. Sebutkan semua jenis gelombang yang ada di sekitarmu!
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
6. Golongkan jenis gelombang tersebut berdasarkan
a. Arah rambat dan arah getarnya
b. Mediumnya
c. amplitudonya
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
Berikan kesimpulan pada kegiatan hari ini
1. Jelaskan pengertian gelombang!
2. Jelaskan jenis-jenis gelombang menurut arah getar dan arah rambatnya (beserta
contoh)!
3. Jelaskan jenis-jenis gelombang menurut mediumnya (beserta contoh)!
4. Jelaskan jenis-jenis gelombang menurut amplitudonya (beserta contoh)!
5. Sajikan dalam sebuah presentasi dan presentasikan di depan teman dan gurumu!
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LKPD

Pertemuan kedua

BESARAN PADA
GELOMBANG

Nama :

1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………
4. ………………………………………………
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Petunjuk Penggunaan
Pada Lembar Kerja Peserta Didik berikut terdapat langkah-langkah penyelidikan tentang
besaran-besaran gelombang.
Petunjuk penggunaan LKPD ini adalah:
 Dalami masalah sesuai dengan arahan guru
 Jawablah pertanyaan-pertanyaan diskusi
Tujuan Pembelajaran
 Menjelaskan besaran-besaran pada gelombang
 Menganalisis besaran-besaran pada gelombang

Pendahuluan
Variabel yang harus diperhatikan dalam melaksanakan percobaanDalam melaksanakan
percobaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah variabel bebas, variabel
kontrol dan variabel terikat. Ketiga variabel tersebut harus diketahui dan dipahami oleh peneliti
sebelum sebelum melaksanakan percobaan.
Adapun pengertian dari variabel tersebut adalah sebagai berikut.
1. Variabel Bebas
Variabel bebas sering pula disebut sebagai variabel penyebab atau independent variable.
Pengertian variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya
perubahan. Dengan bahasa lain yang lebih mudah, variabel bebas adalah faktor-faktor yang
nantinya akan diukur, dipilih, dan dimanipulasi oleh peneliti untuk melihat hubungan di antara
fenomena atau peristiwa yang diteliti atau diamati.
2. Variabel Kontrol
Variabel kontrol disebut pula sebagai variabel kendali. Variabel ini merupakan variabel yang
diupayakan untuk dinetralisasi oleh peneliti dalam penelitiannya. Variabel inilah yang
menyebabkan hubungan di antara variabel bebas dan juga variabel terikat bisa tetap konstan.
Variabel inilah yang mengeliminasi atau menggugurkan dampak yang dapat disebabkan oleh
adanya variabel moderasi.
3. Variabel Terikat
Variabel terikat sering disebut sebagai variabel tergantung atau dependent variable. Variabel
terikat merupakan faktor-faktor yang diamati dan diukur oleh peneliti, untuk menentukan ada
tidaknya pengaruh dari variabel bebas.
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Memberikan Orientasi pada Permasalahan
KASUS 1
Perhatikan video tsunami berikut ini.

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=alDDFM62lds

Carilah referensi dari berbagai sumber pustaka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah
ini!
Prediksi
Besaran fisis apa saja yang berhubungan dengan materi gelombang pada video di atas?
....................................................................................................................................
Rumusan masalah
Buatlah rumusan masalahuntuk membantu penyelidikan!
Apa yang terjadi apabila semakin tinggi gelombang tsunaminya?
....................................................................................................................................
Hipotesis
Buatlah hipotesis berdasarkan rumusan masalah!
Ketika gelombang tsunami semakin tinggi maka................karena besaran fisis yang terpengaruh
adalah..................
Memberikan orientasi pada permasalahan
Tujuan Penyelidikan
Tentukan tujuan penyelidikan yang akan dilakukan
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....................................................................................................................................
Alat dan bahan
Komputer Laptop atau komputer desktopatau smartphone Android
PHET Simulation Wave On A String https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-astring/latest/wave-on-a-string_in.html
2
1

3

4

5

7

6
8

9

10

11

12

13

Keterangan :
1 = pengaturan osilasi, pulse, manual (pilih
osilasi)
2 = pengaturan ujung bebas, terikat, tak
berujung (pilih tak berujung)
3 = sumber gelombang
4 = tali
5 = ujung
6 = pengatur gerak lambat atau normal (pilih
gerak lambat)

7 = pengatur stop and play (pilih sesuai
kebutuhan)
8 =pengatur amplitude
9 = pegatur frekuensi
10 = pengatur redaman (pilih nol)
11 = pengatur tegangan (pilih kecil)
12 = alat yang bisa dimunculkan (pilih sesuai
kebutuhan)

A. PENGARUH AMPLITUDO TERHADAP PANJANG GELOMBANG (λ) DAN
CEPAT RAMBAT (v)
Tentukan variabel penyelidikan!
Variabel bebas : Amplitudo
Variabel tetap: frekuensi,
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Variabel terikat : panjan gelombang (λ)
Langkah Kerja
1.
2.
3.
4.
5.

Buka website https://phet.colorado.edu pilih menu wave-on-a-string
Pindahkan benda amplitude 0.2 m dengan pengaturan amplitude dan frekuensi 2 Hz.
Ukur panjang gelombang dengan penggaris
Setelah data diperoleh ulangi dengan yang berbeda.
Amati hasil panjang gelombang benda yang dihasilkan. Tuliskan pengamatanmu pada
tabel yang disediakan

Pengisian Data
Amplitudo
(A)
0,20 cm
0,40 cm
0,60 cm
0,80 cm
1,00 cm

Frekuensi (f)

Panjang
Gelombang (λ)

2 Hz
2 Hz
2 Hz
2 Hz
2 Hz

Kesimpulan
Buatlah kesimpulan dari percobaan diatas
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

B. PENGARUH FREKUENSI TERHADAP PANJANG GELOMBANG (λ) DAN CEPAT
RAMBAT (v)
Tentukan variabel penyelidikan!
Variabel bebas : frekuensi (f)
Variabel tetap: Amplitudo (A)
Variabel terikat: panjang gelombang (λ)

Langkah Kerja
1.
2.
3.
4.

Buka website https://phet.colorado.edu pilih menu wave-on-a-string
Pindahkan benda amplitude 0.2 m dengan pengaturan amplitude dan frekuensi 2 Hz.
Ukur panjang gelombang dengan penggaris
Setelah data diperoleh ulangi dengan yang berbeda.
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5. Amati hasil panjang gelombang benda yang dihasilkan. Tuliskan pengamatanmu pada
tabel yang disediakan
Pengisian Data
Frekuensi (f)
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50

Amplitudo (A)
0,75 cm
0,75 cm
0,75 cm
0,75 cm
0,75 cm

Panjang Gelombang (λ)

Kesimpulan
Buatlah kesimpulan dari percobaan diatas
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Refleksi
Amatiah gambar berikut ini untuk mengerjakan soal di bawah. Jika menemukan kesulitan
carilah referensi untuk menyelesaikan soal.

Pada saat terjadi peristiwa tersebut, Tentukan!
a. Amplitudo
b. Panjang gelombang
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c.
d.
e.
f.

Frekuensi
periode
Cepat rambat
Energy mekanik gelombang
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LKPD

Pertemuan ketiga

SIFAT-SIFAT GELOMBANG

Nama :
………………………………………………
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Petunjuk Penggunaan
Pada Lembar Kerja Peserta Didik berikut terdapat langkah-langkah penyelidikan tentang
sifat-sifat Gelombang.
Petunjuk penggunaan LKPD ini adalah:
 Dalami masalah sesuai dengan arahan guru
 Jawablah pertanyaan-pertanyaan diskusi
 Lakukan tahap-tahap pelaksanaan proyek
Tujuan Pembelajaran
 Menjelaskan sifat-sifat gelombang
 Menyebutkan contoh sifat gelombang
 Menyajikan hasil percobaan salah satu sifat gelombang
Membawa siswa ke masalah dan memberi motivasi untuk menyelesaikan masalah
REFLECTION (REFLEKSI)

Sumber: https://youtu.be/by7_TGZTZ_o
Di dalam video tersebut mnyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat
gelombang ini ada pengertian, rumus, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara
menjelaskan sifat gelombang ini agar tidak abstrak sehingga mudah difahami.
Rencanakan proyek sederhana dalam satu pertemuan ini untuk membuat video rekaman
salah satu sifat gelombang.
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Pelaksanaan penelitian, menggali informasi dari berbagai sumber
RESEARCH (PENELITIAN)
Carilah referensi dari first hand experience untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah
ini!

Proyek percobaan apa yang akan kamu selidiki?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Apa tujuan Proyek percobaan apa yang akan kamu selidiki?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Apa hasil yang kamu harapkan dengan proyek ini?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Menemukan model yang sesuai untuk projek
DISCOVERY (PENEMUAN)
Berikan jawaban atas pertanyaan berikut ini berdasarkan rencana projek yang akan kamu
buat!
aktivitas apa yang kamu pilih untuk penyelesaian proyek ini?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Sebutkan alat/bahan yang dapat mendukung penyelesaian tugas proyek, dan kamu
dapatkan dari mana?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Apakah kamu akan melibatkan seseorang dalam kegiatan ini? Jika iya siapa?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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Menerapkan model yang telah direncanakan
APPLICATION (PENERAPAN)
Aplikasikan konsep yang sudah kamu pelajari untuk menyelesaikan proyek yang kamu
rencanakan. Buatlah rekaman percobaan salah satu sifat gelombang

Memaparkan dan mempresentasikan hasil
COMMUNICATION (MENGKOMUNIKASIKAN)
Publikasikan kepada peserta didik lain dan pendidik dalam bentuk presentasi, publikasi
(dapat dilakukan di majalah dinding atau internet), dan pameran produk.
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Forum Diskusi
Pada tahun 2004, Aceh mengalami gempa tektonik berkekuatan hamper 9,3 SR
yang akhirnya memunculkan gelombang Tsunami.

Penyebabnya adalah akibat dari interaksi lempeng Indo-Australia dan
Eurasia yang bergeser secara tiba-tiba, sehingga menimbulkan gempa
disertai pelentingan batuan yang terjadi dibawah laut Deskripsikan secara
singkat
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KISI-KISI SOAL TES FORMATIF

KLP

Indikator Pencapai
Kompetansi
3.2.1. Menentukan
pengertian
gelombang.

3.2.2. Menentukan
contohcontoh
gelombang
berdasarkan
jenisnya

Diberikan beberapa besaran
peserta didik diminta untuk
menentukan mana yang
merupakan besaan pada
gelombang yang
membedakan dari besaran
pada getaran dengan tepat
Diberikan pengertian jenis
gelombang, peserta didik
diminta menentukan istilah
yang tepat
Diberikan beberapa contoh
gelombang peserta didik
diminta untuk menentukan
dengan jenisnya dengan tepat

Diberikan gambar astronot di
bulan, peserta didik diminta
untuk menganalisis sebab
suara tidak terdengar disana
dengan tepat

P1

Pengertian dan Jenis Gelombang

3.2.1. Menentukan
jenis jenis
gelombang

Indikator soal

3.6.11. Menjelaska Diberikan pengertian besaran
n besaranpada gelombang, peserta
besaran pada
didik diminta untuk
gelombang
menentukan istilahnya yang

Besaran
pada
gelombang

P2

3.2.3. Membandin Diberikan dua jenis
gkan jenis-jenis gelombang peserta dodok
gelombang
diminta untuk menentukan
pembedanya dengan tepat
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Btk soal

Level
Soal

PG

2
(MOT
S)

1

PG

2
(HOT
S)

2,3

PG

2
(MOTS)

4-7

PG

3 HOTS)

8

PG

3
(HOTS)

910

PG

2
(MOTS)

1-2

Kunci

No
Soal

KLP

Indikator Pencapai
Kompetansi

Indikator soal

Btk soal

Level
Soal

Kunci

No
Soal

tepat

3.6.12. Menerapka
n besaranbesaran pada
gelombang
pada
permasalaha
n sehari-hari
3.6.13. Menganalis
is besaranbesaran pada
gelombang

Diberikan gambar
gelombang peserta didik
diminta untuk menentukan
besaran amplitude dan
panjanga gelombang pada
gambar yang tepat
Diberikan gambar
gelombang dengan banyak
gelombang tertentu dan
waktu tertentu, peserta didik
diminta untuk menentukan
besaranya frekuensi dan
periodenya dengan tepat

3,4

PG

2
(MOT
S)

Diberikan uraian mengenai
gelombang yang bergerak
menempuh jarak tertentu
dalam waktu tertentu serta
panjang gelombang tertentu,
peserta didik diminta untuk
menentukan besarnya
frekuensi dengan tepat

P3

Sifatgelombang

Diberikan gambar
gelombang yang bergerak ke
kanan dengan frekuensi dan
panjang gelombang tertentu.
Peserta didik diminta untuk
menentukan amplitude,
panjang gelombang,
frekuensi dan cepat
rambatnya dengan tepat
3.6.14. Menjelaska Disajikan pengertian sifat
n sifat-sifat gelombang, peserta didik
gelombang diminta untuk menentukan
istilah sifat gelombang yang
tepat
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5,6

7

PG

3
(HOT
S)

8-10

PG

3
(HOT
S)

1-5

KLP

Indikator Pencapai
Kompetansi

Indikator soal

Btk soal

Level
Soal

3.6.15. Menyebutk
an contoh
sifat
gelombang

Disajikan gambar fenomena
sifat gelombang peserta didik
diminta untuk menentukan
istilah (sifat) yang tepat

PG

3
(HOT
S)

6-9

Disajikan uraian mengenai
fenomena sifat gelombang,
peserta didik diminta untuk
menentukan penyebab yang
tepat

PG

3
(HOT
S)

910
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Kunci

No
Soal

Tes Formatif
Soal Tes Formatif
Pertemuan 1
Pilihlah satu jawaban yang tepat!
1. Perhatikan beberapa besaran berikut ini!
0) Amplitudo
1) Panjang gelombang
2) Frekuensi
3) Cepat rambat
Besaran yang dimiliki oleh gelombang tetapi tidak dimiliki getaran adalah …
A.
B.
C.
D.
E.

1), 2) dan 3)
1) dan 3)
2) dan 4)
4) saja
Benar semua

2. Gelombang yang amplitudonya tetap di suatu titik tertentu disebut ….
A. Longitudinal
B. Elektromagnetik
C. Stasioner
D. Mekanik
E. Transfersal
3. Gelombang yang amplitudonya berubah-ubah tidak di suatu titik tertentu disebut ….
A. Longitudinal
B. Elektromagnetik
C. Stasioner
D. Mekanik
E. Transfersal
4. Berikut ini yang merupakan contoh dari gelombang elektromagnetik adalah ….
A. Gelombang pada tali
B. Gelombang bunyi
C. Gelombang cahaya
D. Gelombang pada air
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E. Gelombang pada slinki

5. Perhatikan gambar berikut ini!

Gambar tersebut termasuk gelombang ….
A. Longitudinal
B. Elektromagnetik
C. Stasioner
D. Mekanik
E. Transfersal
6. Perhatikan gambar berikut ini!

Gambar tersebut termasuk gelombang ….
A. Longitudinal
B. Elektromagnetik
C. Stasioner
D. Mekanik
E. Transfersal
7. Berikut ini gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah rambatnya adalah ….
A. Gelombang pada tali
B. Gelombang bunyi
C. Gelombang gempa
D. Gelombang pada permukaan air
E. Gelombang pada slinki
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8. Perhatikan gambar berikut ini

Di bulan tidak terdengar suara karena ….
A. Tidak ada sumber bunyi
B. Di bulan tidak ada cahaya
C. Karena baju astronot tebal
D. Di bulan hanya ada bebatuan
E. di bulan hampa udara
9. Yang membedakan antara gelombang transfersal dan longitudinal adalah …..
A. mediumnya
B. cepat rambatnya
C. frekuensinya
D. arah gerak dan arah rambatnya
E. ampltudonya
10. Menurut mediumnya gelombang dibedakan menjadi …..
A. Longitudinal dan transfersal
B. Elektromagnetik dan mekanik
C. Stasioner dan berjalan
D. Mekanik dan transfersal
E. Transfersal dan elektromagnetik
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Pertemuan 2
Pilihlah satu jawaban yang tepat!
1. Sudut yang menunjukkan keadaan simpangan gelombang
A. Frekuensi
B. Panjang gelombang
C. Amplitude
D. Beda fase
E. fase
2. Perbedaan keadaan antara dua titik
A. Frekuensi
B. Panjang gelombang
C. Amplitude
D. Beda fase
E. Intensitas
3. Perhatikan gembar berikut ini!

Amplitudo ditunjukkan oleh nomor ….
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
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4. Perhatikan gambar berikut ini!

Panjang gelombang ditunjukkan oleh nomor….
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
5. Perhatikan gambar berikut ini!

Jika gelombang diukur dengan stopwatch dan menunjuukan angka 8 detik data mencapai pohon
maka Frekuensi gelombang tersebut adalah ….
A.
B.
C.
D.
E.

1 Hz
2 Hz
3 Hz
4 Hz
5 Hz
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6. Perhatikan gambar berikut ini!

Jika gelombang diukur dengan stopwatch dan menunjuukan angka 8 detik data mencapai pohon
maka periode gelombang tersebut adalah ….
A.
B.
C.
D.
E.

0,5 s
1,0 s
1,5 s
2,0 s
2,5 s

7. Suatu puncak gelombang air diamati menempuh jarak 80 cm dalam waktu 5 s. Jika
jarak antara puncak ke puncak yang berdekatan 2 cm, maka frekuensi gelombang
adalah … Hz
A. 4
B. 5
C. 8
D. 10
E. 16
8. Perhatikan gambar berikut ini!

Gelombang mencapai jarak 12 meter dalam waktu 6 sekon
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Dari gambar tersebut, besarnya periodenya adalah…..
A. 16 sekon
B. 12 sekon
C. 8 sekon
D. 4 sekon
E. 2 sekon
9. Perhatikan gambar berikut ini!

Gelombang mencapai jarak 12 meter dalam waktu 6 sekon

Dari gambar tersebut, panjang gelombangnya adalah ….
A. 4 cm
B. 8 cm
C. 12 cm
D. 16 cm
E. 20 cm
10. Perhatikan gambar berikut ini!
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Gelombang mencapai jarak 12 meter dalam waktu 6 sekon

Dari gambar tersebut, cepat rambanya adalah ….
A. 1 m/s
B. 2 m/s
C. 4 m/s
D. 6 m/s
E. 8 m/s
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Pertemuan 3
Pilihlah satu jawaban yang tepat!
1. Peristiwa penguraian spektum cahaya putih menjadi banyak cahaya
A. Difraksi
B. Polarisasi
C. Dispersi
D. Refleksi
E. Interferensi
2. Peristiwa perpaduan dua gelombang atau lebih
A. Difraksi
B. Polarisasi
C. Dispersi
D. Refleksi
E. Interferensi
3. Peristiwa pengutuban gelombang
A. Difraksi
B. Polarisasi
C. Dispersi
D. Refleksi
E. Interferensi
4. Peristiwa pembelokan gelombang karena melewati celah
A. Difraksi
B. Polarisasi
C. Dispersi
D. Refleksi
E. Interferensi
5. Peristiwa pembelokan gelombang karena melewati dua medium yang berbeda
A. Difraksi
B. Polarisasi
C. Dispersi
D. Refleksi
E. Interferensi
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6. Perhatikan gambar berikut ini,

Peristiwa tersebut merupakan contoh peritiwa ….
A. Difraksi
B. Polarisasi
C. Dispersi
D. Refleksi
E. Interferensi
7. Perhatikan gambar berikut ini,

Peristiwa tersebut merupakan contoh peritiwa ….
A. Difraksi
B. Polarisasi
C. Dispersi
D. Refleksi
E. Interferensi
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8. Perhatikan gambar berikut ini,

Peristiwa tersebut merupakan contoh peritiwa ….
A. Difraksi
B. Polarisasi
C. Dispersi
D. Refleksi
E. Interferensi
9. Pada malam hari petir terdengar sangat menggelegar daripada pada siang hari. Hal ini dikarenakan
terjadi …..
A. Difraksi
B. Polarisasi
C. Dispersi
D. Refleksi
E. Interferensi
10. Pada saat kita berteriak ke pintu sebuah gua, akan terdengar bunyi juga dari dalam. Hal ini
dikarenakan….
A. Ada orang di dalam gua
B. Ada Air di dalam gua
C. Ada kelelawar di dalam gua
D. Ada pemantulan dari dinding gua
E. Ada hantu
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Lampiran 1
RUBRIK PENILAIAN
Lembar Kerja Kelompok
Unsur yang dinilai
1.

Skor
sedang

Baik

kurang

Kelengkapan

2. Kesesuaian
dengan insruksi
3. Kebenaran sesuai
harapan
4. Ketepatan waktu
Keterangan:
Baik = 3
Sedang = 2
Kurang = 1
No.
1.

Indikator
Kelengkapan

2.

Kesesuaian dengan
insruksi

3.

Kebenaran sesuai
harapan

4.

Ketepatan waktu

Skor
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

Rubrik
Mengerjakan dengan lengkap
Mengerjakan dengan kurang lengkap
Mengerjakan tidak lengkap
Mengerjakan sesuai instruksi
Mengerjakan kurang sesuai dengan instruksi
Mengerjakan tidak sesuai dengan instruksi
Jawaban yang diberikan benar
Jawaban yang diberikan kurang benar
Jawaban yang diberikan tidak benar
Menyelesaikan tugas tepat waktu
Menyelesaikan tugas kurang tepat waktu
Menyelesaikan tugas tidak tepat waktu
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RUBRIK PENILAIAN
Lembar Kerja projek

Skor
Unsur yang dinilai
Baik
1.

sedang

Kurang

Merencanakan
percobaan
(menyiapkan alat
dan bahan)

2. Aktivitas
pelaksanaan
pengamatan
3. menyusun hasil
pengamatan dan
menerima masukan
perbaikan
4. Presentasi hasil

Keterangan :
Baik : 3
Sedang : 2
Kurang : 1
No.

Indikator

1.

Merencanakan
percobaan
(menyiapkan alat dan
bahan)

2.

Aktivitas pelaksanaan
pengamatan

Skor

Rubrik

3

Menyiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan

2

Menyiapkan sebagian alat dan abhan yang diperlukan
tidak menyiapkan alat dan bahan

1
3

melakukan aktivitas dengan cermat dan teliti

2

melakukan aktivitas dengan cermat tetapi kurang teliti

1

melakukan aktivitas dengan kurang cermat dan kurang
teliti
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3.

menyusun hasil
pengamatan

3

menyusun hasil pengamatan dengan lengkap dan rapi

2

menyusun hasil pengamatan dengan rapi tetapi kurang
lengkap

1

4.

Presentasi hasil

3
2
1

menyusun hasil pengamatan dengan kurang lengkap dan
kurang rapi
mempresentasikan hasil dengan lengkap dan percaya diri
mempresentasikan hasil dengan lengkap tetapi kurang
percaya diri
mempresentasikan hasil dengan kurang lengkap dan
kurang percaya diri

102

Lampiran 5: RPP 3.6 & 4.6 Karakteristik Gelombang Mekanik
Media pembelajaran
1. Learning Menagement System : elearning.ynhsolo.or.id course Fisika Semester 2

2. Zoom Meeting

3. Presentasi Pertemuan Pertama
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Link : https://jatengpintarmy.sharepoint.com/:p:/g/personal/60_aviyalisana_jateng1_jatengpintar_id/EXpj6SgN8V1Pt
mo0FXmPMOgB5fd8AAulD0xW2SmVjAVkIQ?e=BT0aOh
4. Presentasi Pertemuan Kedua

https://jatengpintarmy.sharepoint.com/:p:/g/personal/60_aviyalisana_jateng1_jatengpintar_id/EXpj6SgN8V1Pt
mo0FXmPMOgB5fd8AAulD0xW2SmVjAVkIQ?e=XShi2O
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5. Presentasi Pertemuan Ketiga

Link : https://jatengpintarmy.sharepoint.com/:p:/g/personal/60_aviyalisana_jateng1_jatengpintar_id/EdJC4f7QO8JMk
exGjOzMJEQBZel7rP7U26fmClv4Q4yLGQ?e=qSwygR

6. PHET Simulation : Wave In A String
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7.

Video permasalahan (battle rope)

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=zw0OMi00X5g
8.

Video Permasalahan (kapal yang diobang-ambingkan gelombang
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Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=USkdG7G9X5A

9. Video Permasalahan (kapal yang diobang-ambingkan gelombang

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=alDDFM62lds

10. Video Pengantar

Ripple Tank Physics - Doctor Who Intro
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Sumber: https://youtu.be/by7_TGZTZ_o
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11. Bahan Ajar Gelombang Mekanik
https://drive.google.com/file/d/1KoOWk0kutZZpEIjfiIFtBNRHPu30nO4q/view?usp=sharin
g

12. Penilaian Sikap (Penilaian Diri)
https://forms.gle/zdqAz53nFsMxv3iS9

109

13. Alat dan bahan projek masing masing peserta didik
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Lampiran 6: RPP 3.6 & 4.6 Karakteristik Gelombang Mekanik
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 1
Satuan Pendidikan
Kelas/Semester
Materi pokok
Sub Materi
Alokasi Waktu

: SMA IT Nur Hidayah Sukoharjo
: XI / 2
: Gelombang
: Perngertian dan jenis-jenis gelombang
: 2 x 45 menit

Kompetensi Dasar

Indikator
3.6 menganalisis karakterisitik gelombang 3.6.1. Menentukan pengertian gelombang.
3.6.2. Menentukan jenis jenis gelombang
mekanik
3.6.3. Menentukan contoh-contoh gelombang
berdasarkan jenisnya
3.6.4. Membandingkan jenis-jenis gelombang

4. 6. melakukan percobaan tentang salah satu
karakteristik gelombang mekanik berikut
presentasi hasilnya
Tujuan Pembelajaran :
1. Melalui pegamatan video dan mencari informasi dari berbagai sumber peserta didik dapat
Menentukan pengertian gelombang

2.

Melalui pegamatan video dan mencari informasi dari berbagai sumber peserta didik dapat
Menentukan jenis jenis gelombang

3.

Melalui pegamatan video dan mencari informasi dari berbagai sumber peserta didik dapat
Menentukan contoh-contoh gelombang berdasarkan jenisnya

LKPD 1 : menentukan pengertian gelombang, jenis-jenis gelombang dan contoh-contoh
gelombang berdasarakan jenisnya
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LKPD

Pertemuan pertama

PENGERTIAN DAN JENIS
GELOMBANG

Nama :

5. ………………………………………………
6. ………………………………………………
7. ………………………………………………
8. ………………………………………………
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Petunjuk Penggunaan
Pada Lembar Kerja Peserta Didik berikut terdapat langkah-langkah penyelidikan
tentang Gelombang. Petunjuk penggunaan LKPD ini adalah:
 Dalami masalah sesuai dengan arahan guru
 Jawablah pertanyaan-pertanyaan diskusi
Tujuan Pembelajaran
 Menganalisis pengertian gelombang.
 Menjelaskan jenis-jenis gelombang dalam kehidupan sehari-hari
Memberikan Orientasi pada Permasalahan
KASUS 1

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=zw0OMi00X5g

FENOMENA

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=USkdG7G9X5A
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Gambar 1 menunjukkan permainan battle rope dengan cara menggerakkan tali sehingga terbentuk
gelombang.
Gambar 2 menunjukkan kapal yang diombang-ambingkan gelombang laut.

Mengorganisasikan untuk meneliti dan menolong penyelidikan mandiri 1

Carilah referensi dari berbagai sumber pustaka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di
bawah ini!
Menolong penyelidikan mandiri
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
5. apa persamaan dari kedua gambar tersebut?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
6. Apa sebab fisis yang membuat peristiwa tersebut terjadi?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
7. Apa yang membedakan peristiwa tersebut dengan getaran (yang telah kamu pelajari
pada kelas X lalu)?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
8. Kesimpulan apa yang bisa kamu peroleh?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Mengorganisasikan untuk meneliti dan menolong penyelidikan mandiri 2
7. Apa perbedaan dari kedua gambar tersebut?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
8. Gelombang bergetar sekaligus merambat. Apa jenis-jenis gelombang menurut arah
getar dan arah rambatnya?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
9. Gelombang dapat merambat. Apakah semua gelombang membutuhkan medium
perantara? Jelaskan!
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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10. Gelombang memiliki simpangan maksimum/amplitude dari titik keseimbangan.
Apakah posisi amplitude semua gelombang sama? Jelaskan!
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................

11. Sebutkan semua jenis gelombang yang ada di sekitarmu!
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
12. Golongkan jenis gelombang tersebut berdasarkan
a. Arah rambat dan arah getarnya
b. Mediumnya
c. amplitudonya
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
Berikan kesimpulan pada kegiatan hari ini
6. Jelaskan pengertian gelombang!
7. Jelaskan jenis-jenis gelombang menurut arah getar dan arah rambatnya (beserta
contoh)!
8. Jelaskan jenis-jenis gelombang menurut mediumnya (beserta contoh)!
9. Jelaskan jenis-jenis gelombang menurut amplitudonya (beserta contoh)!
10. Sajikan dalam sebuah presentasi dan presentasikan di depan teman dan gurumu!
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 2
Satuan Pendidikan
Kelas/Semester
Materi pokok
Sub Materi
Alokasi Waktu

: SMA IT Nur Hidayah Sukoharjo
: XI / 2
: Gelombang
: Besaran-besaran pada gelombang
: 2 x 45 menit

Kompetensi Dasar

Indikator
3.6 menganalisis karakterisitik gelombang 3.6.5. Menjelaskan besaran-besaran pada
gelombang
mekanik
3.6.6. Menerapkan
besaran-besaran
pada
gelombang pada permasalahan sehari-hari
3.6.7. Menganalisis besaran-besaran pada
gelombang

4. 6. melakukan percobaan tentang salah satu
karakteristik gelombang mekanik berikut
presentasi hasilnya
Tujuan Pembelajaran :
1. Melalui eksperimen virtual lab dan mencari informasi dari berbagai sumber peserta didik
dapat Menjelaskan besaran-besaran pada gelombang
2. Melalui eksperimen virtual lab dan mencari informasi dari berbagai sumber peserta didik
dapat Menganalisis besaran-besaran pada gelombang
LKPD 2 : Menjelaskan besaran-besaran pada gelombang dan menganalisis besaran-besaran
pada gelombang
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LKPD

Pertemuan kedua

BESARAN PADA
GELOMBANG

Nama :

5. ………………………………………………
6. ………………………………………………
7. ………………………………………………
8. ………………………………………………
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Petunjuk Penggunaan
Pada Lembar Kerja Peserta Didik berikut terdapat langkah-langkah penyelidikan tentang
besaran-besaran gelombang.
Petunjuk penggunaan LKPD ini adalah:
 Dalami masalah sesuai dengan arahan guru
 Jawablah pertanyaan-pertanyaan diskusi
Tujuan Pembelajaran
 Menjelaskan besaran-besaran pada gelombang
 Menganalisis besaran-besaran pada gelombang

Pendahuluan
Variabel yang harus diperhatikan dalam melaksanakan percobaanDalam melaksanakan
percobaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah variabel bebas, variabel
kontrol dan variabel terikat. Ketiga variabel tersebut harus diketahui dan dipahami oleh peneliti
sebelum sebelum melaksanakan percobaan.
Adapun pengertian dari variabel tersebut adalah sebagai berikut.
4. Variabel Bebas
Variabel bebas sering pula disebut sebagai variabel penyebab atau independent variable.
Pengertian variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya
perubahan. Dengan bahasa lain yang lebih mudah, variabel bebas adalah faktor-faktor yang
nantinya akan diukur, dipilih, dan dimanipulasi oleh peneliti untuk melihat hubungan di antara
fenomena atau peristiwa yang diteliti atau diamati.
5. Variabel Kontrol
Variabel kontrol disebut pula sebagai variabel kendali. Variabel ini merupakan variabel yang
diupayakan untuk dinetralisasi oleh peneliti dalam penelitiannya. Variabel inilah yang
menyebabkan hubungan di antara variabel bebas dan juga variabel terikat bisa tetap konstan.
Variabel inilah yang mengeliminasi atau menggugurkan dampak yang dapat disebabkan oleh
adanya variabel moderasi.
6. Variabel Terikat
Variabel terikat sering disebut sebagai variabel tergantung atau dependent variable. Variabel
terikat merupakan faktor-faktor yang diamati dan diukur oleh peneliti, untuk menentukan ada
tidaknya pengaruh dari variabel bebas.
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Memberikan Orientasi pada Permasalahan
KASUS 1
Perhatikan video tsunami berikut ini.

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=alDDFM62lds

Carilah referensi dari berbagai sumber pustaka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah
ini!
Prediksi
Besaran fisis apa saja yang berhubungan dengan materi gelombang pada video di atas?
....................................................................................................................................
Rumusan masalah
Buatlah rumusan masalahuntuk membantu penyelidikan!
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Apa yang terjadi apabila semakin tinggi gelombang tsunaminya?
....................................................................................................................................
Hipotesis
Buatlah hipotesis berdasarkan rumusan masalah!
Ketika gelombang tsunami semakin tinggi maka................karena besaran fisis yang terpengaruh
adalah..................
Memberikan orientasi pada permasalahan
Tujuan Penyelidikan
Tentukan tujuan penyelidikan yang akan dilakukan
....................................................................................................................................
Alat dan bahan
Komputer Laptop atau komputer desktopatau smartphone Android
PHET Simulation Wave On A String https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-astring/latest/wave-on-a-string_in.html
2
1
3

4

5

7

6
8

9

10

11

12

13

Keterangan :
1 = pengaturan osilasi, pulse, manual (pilih
osilasi)
2 = pengaturan ujung bebas, terikat, tak
berujung (pilih tak berujung)

7 = pengatur stop and play (pilih sesuai
kebutuhan)
8 =pengatur amplitude
9 = pegatur frekuensi
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3 = sumber gelombang
4 = tali
5 = ujung
6 = pengatur gerak lambat atau normal (pilih
gerak lambat)

10 = pengatur redaman (pilih nol)
11 = pengatur tegangan (pilih kecil)
12 = alat yang bisa dimunculkan (pilih sesuai
kebutuhan)

A. PENGARUH AMPLITUDO TERHADAP PANJANG GELOMBANG (λ) DAN
CEPAT RAMBAT (v)
Tentukan variabel penyelidikan!
Variabel bebas : Amplitudo
Variabel tetap: frekuensi,
Variabel terikat : panjan gelombang (λ)
Langkah Kerja
6. Buka website https://phet.colorado.edu pilih menu wave-on-a-string
7. Pindahkan benda amplitude 0.2 m dengan pengaturan amplitude dan frekuensi 2 Hz.
8. Ukur panjang gelombang dengan penggaris
9. Setelah data diperoleh ulangi dengan yang berbeda.
10. Amati hasil panjang gelombang benda yang dihasilkan. Tuliskan pengamatanmu pada
tabel yang disediakan
Pengisian Data
Amplitudo
(A)
0,20 cm
0,40 cm
0,60 cm
0,80 cm
1,00 cm

Frekuensi (f)

Panjang
Gelombang (λ)

2 Hz
2 Hz
2 Hz
2 Hz
2 Hz

Kesimpulan
Buatlah kesimpulan dari percobaan diatas
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

B. PENGARUH FREKUENSI TERHADAP PANJANG GELOMBANG (λ) DAN CEPAT
RAMBAT (v)
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Tentukan variabel penyelidikan!
Variabel bebas : frekuensi (f)
Variabel tetap: Amplitudo (A)
Variabel terikat: panjang gelombang (λ)

Langkah Kerja
6. Buka website https://phet.colorado.edu pilih menu wave-on-a-string
7. Pindahkan benda amplitude 0.2 m dengan pengaturan amplitude dan frekuensi 2 Hz.
8. Ukur panjang gelombang dengan penggaris
9. Setelah data diperoleh ulangi dengan yang berbeda.
10. Amati hasil panjang gelombang benda yang dihasilkan. Tuliskan pengamatanmu pada
tabel yang disediakan
Pengisian Data
Frekuensi (f)
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50

Amplitudo (A)
0,75 cm
0,75 cm
0,75 cm
0,75 cm
0,75 cm

Panjang Gelombang (λ)

Kesimpulan
Buatlah kesimpulan dari percobaan diatas
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Refleksi
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Amatiah gambar berikut ini untuk mengerjakan soal di bawah. Jika menemukan kesulitan
carilah referensi untuk menyelesaikan soal.

Pada saat terjadi peristiwa tersebut, Tentukan!
g. Amplitudo
h. Panjang gelombang
i. Frekuensi
j. periode
k. Cepat rambat
l. Energy mekanik gelombang
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 3
Satuan Pendidikan
Kelas/Semester
Materi pokok
Sub Materi
Alokasi Waktu

: SMA IT Nur Hidayah Sukoharjo
: XI / 2
: Gelombang
: Sifat-sifat gelombang
: 2 x 45 menit

Kompetensi Dasar

Indikator
3.6.8.
Menjelaskan
sifat-sifat gelombang
3.6 menganalisis karakterisitik gelombang
3.6.9. Menyebutkan contoh sifat gelombang
mekanik
3.6.10. Mengaitkan gejala alam pada kehidupan
sehari-hari dengan sifat-sifat gelombang

4.6. melakukan percobaan tentang salah satu 4.6.1 Menyajikan hasil percobaan salah satu sifat
karakteristik gelombang mekanik berikut gelombang
presentasi hasilnya
Tujuan Pembelajaran :
1. Melalui pegamatan video dan menyajikan percobaan sifat-sifat gelombang peserta didik dapat
2.
3.

Menjelaskan sifat-sifat gelombang
Melalui pegamatan video dan menyajikan percobaan sifat-sifat gelombang peserta didik dapat
Menyebutkan contoh sifat gelombang
Melalui pegamatan video dan menyajikan percobaan sifat-sifat gelombang peserta didik dapat
Menyajikan hasil percobaan salah satu sifat gelombang

LKPD 3: Menjelaskan besaran-besaran pada gelombang dan menganalisis besaran-besaran
pada gelombang
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LKPD

Pertemuan ketiga

SIFAT-SIFAT GELOMBANG

Nama :
………………………………………………
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Petunjuk Penggunaan
Pada Lembar Kerja Peserta Didik berikut terdapat langkah-langkah penyelidikan tentang
sifat-sifat Gelombang.
Petunjuk penggunaan LKPD ini adalah:
 Dalami masalah sesuai dengan arahan guru
 Jawablah pertanyaan-pertanyaan diskusi
 Lakukan tahap-tahap pelaksanaan proyek
Tujuan Pembelajaran
 Menjelaskan sifat-sifat gelombang
 Menyebutkan contoh sifat gelombang
 Menyajikan hasil percobaan salah satu sifat gelombang
Membawa siswa ke masalah dan memberi motivasi untuk menyelesaikan masalah
REFLECTION (REFLEKSI)

Sumber: https://youtu.be/by7_TGZTZ_o
Di dalam video tersebut mnyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat gelombang. Sifat0sifat
gelombang ini ada pengertian, rumus, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara
menjelaskan sifat gelombang ini agar tidak abstrak sehingga mudah difahami.
Rencanakan proyek sederhana dalam satu pertemuan ini untuk membuat video rekaman
salah satu sifat gelombang.

Pelaksanaan penelitian, menggali informasi dari berbagai sumber
RESEARCH (PENELITIAN)
Carilah referensi dari first hand experience untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah
ini!
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Proyek percobaan apa yang akan kamu selidiki?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Apa tujuan Proyek percobaan apa yang akan kamu selidiki?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Apa hasil yang kamu harapkan dengan proyek ini?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Menemukan model yang sesuai untuk projek
DISCOVERY (PENEMUAN)
Berikan jawaban atas pertanyaan berikut ini berdasarkan rencana projek yang akan kamu
buat!
aktivitas apa yang kamu pilih untuk penyelesaian proyek ini?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Sebutkan alat/bahan yang dapat mendukung penyelesaian tugas proyek, dan kamu
dapatkan dari mana?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Apakah kamu akan melibatkan seseorang dalam kegiatan ini? Jika iya siapa?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Menerapkan model yang telah direncanakan
APPLICATION (PENERAPAN)
Aplikasikan konsep yang sudah kamu pelajari untuk menyelesaikan proyek yang kamu
rencanakan. Buatlah rekaman percobaan salah satu sifat gelombang
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Memaparkan dan mempresentasikan hasil
COMMUNICATION (MENGKOMUNIKASIKAN)
Publikasikan kepada peserta didik lain dan pendidik dalam bentuk presentasi, publikasi
(dapat dilakukan di majalah dinding atau internet), dan pameran produk.
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Lampiran 7 : RPP 3.6 & 4.6 Karakteristik Gelombang Mekanik
RUBRIK PENILAIAN
Lembar Kerja Kelompok
Unsur yang dinilai

Skor
sedang

Baik

5. Kelengkapan
6. Kesesuaian
dengan insruksi
7. Kebenaran sesuai
harapan
8. Ketepatan waktu
Keterangan:
Baik = 3
Sedang = 2
Kurang = 1
No.
1.

Indikator
Kelengkapan

2.

Kesesuaian dengan
insruksi

3.

Kebenaran sesuai
harapan

4.

Ketepatan waktu

Skor
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

Rubrik
Mengerjakan dengan lengkap
Mengerjakan dengan kurang lengkap
Mengerjakan tidak lengkap
Mengerjakan sesuai instruksi
Mengerjakan kurang sesuai dengan instruksi
Mengerjakan tidak sesuai dengan instruksi
Jawaban yang diberikan benar
Jawaban yang diberikan kurang benar
Jawaban yang diberikan tidak benar
Menyelesaikan tugas tepat waktu
Menyelesaikan tugas kurang tepat waktu
Menyelesaikan tugas tidak tepat waktu

RUBRIK PENILAIAN
Lembar Kerja projek
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kurang

Skor
Unsur yang dinilai
Baik

sedang

Kurang

5. Merencanakan
percobaan
(menyiapkan alat
dan bahan)
6. Aktivitas
pelaksanaan
pengamatan
7. menyusun hasil
pengamatan dan
menerima masukan
perbaikan
8. Presentasi hasil

Keterangan :
Baik : 3
Sedang : 2
Kurang : 1
No.

Indikator

1.

Merencanakan
percobaan
(menyiapkan alat dan
bahan)

2.

3.

Aktivitas pelaksanaan
pengamatan

menyusun hasil
pengamatan

Skor

Rubrik

3

Menyiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan

2

Menyiapkan sebagian alat dan abhan yang diperlukan
tidak menyiapkan alat dan bahan

1
3

melakukan aktivitas dengan cermat dan teliti

2

melakukan aktivitas dengan cermat tetapi kurang teliti

1
3
2
1

melakukan aktivitas dengan kurang cermat dan kurang teliti
menyusun hasil pengamatan dengan lengkap dan rapi
menyusun hasil pengamatan dengan rapi tetapi kurang
lengkap
menyusun hasil pengamatan dengan kurang lengkap dan
kurang rapi
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4.

Presentasi hasil

3
2
1

mempresentasikan hasil dengan lengkap dan percaya diri
mempresentasikan hasil dengan lengkap tetapi kurang
percaya diri
mempresentasikan hasil dengan kurang lengkap dan kurang
percaya diri
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Lampiran 8: RPP 3.6 & 4.6 Karakteristik Gelombang Mekanik

Tes Formatif
A. Kisi-kisi soal Tes Formatif
KLP

Indikator Pencapai
Kompetansi
3.2.1. Menentukan
pengertian
gelombang.

P1

Pengertian dan Jenis Gelombang

3.2.1. Menentukan
jenis jenis
gelombang

3.2.2. Menentukan
contohcontoh
gelombang
berdasarkan
jenisnya

Indikator soal
Diberikan beberapa besaran
peserta didik diminta untuk
menentukan mana yang
merupakan besaan pada
gelombang yang
membedakan dari besaran
pada getaran dengan tepat
Diberikan pengertian jenis
gelombang, peserta didik
diminta menentukan istilah
yang tepat
Diberikan beberapa contoh
gelombang peserta didik
diminta untuk menentukan
dengan jenisnya dengan tepat

Diberikan gambar astronot di
bulan, peserta didik diminta
untuk menganalisis sebab
suara tidak terdengar disana
dengan tepat

3.2.3. Membandin Diberikan dua jenis
gkan jenis-jenis gelombang peserta dodok
gelombang
diminta untuk menentukan
pembedanya dengan tepat
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Btk soal

Level
Soal

PG

2
(MOT
S)

1

PG

2
(HOT
S)

2,3

PG

2
(MOTS)

4-7

PG

3 HOTS)

8

PG

3
(HOTS)

910

Kunci

No
Soal

KLP

Indikator Pencapai
Kompetansi

Indikator soal

3.6.1. Menjelaskan Diberikan pengertian besaran
besaranpada gelombang, peserta
besaran pada didik diminta untuk
gelombang
menentukan istilahnya yang
tepat

3.6.3. Menganalisi
s
besaranbesaran pada
gelombang

Sifatgelombang

P3

Level
Soal

PG

2
(MOTS)

Diberikan gambar
gelombang peserta didik
diminta untuk menentukan
besaran amplitude dan
panjanga gelombang pada
gambar yang tepat
Diberikan gambar
gelombang dengan banyak
gelombang tertentu dan
waktu tertentu, peserta didik
diminta untuk menentukan
besaranya frekuensi dan
periodenya dengan tepat

3.6.4.

Diberikan gambar
gelombang yang bergerak ke
kanan dengan frekuensi dan
panjang gelombang tertentu.
Peserta didik diminta untuk
menentukan amplitude,
panjang gelombang,
frekuensi dan cepat
rambatnya dengan tepat
Menjelaska Disajikan pengertian sifat
n sifat-sifat gelombang, peserta didik
gelombang diminta untuk menentukan
istilah sifat gelombang yang
tepat

133

Kunci

No
Soal

1-2

3,4

PG

2
(MOT
S)

Diberikan uraian mengenai
gelombang yang bergerak
menempuh jarak tertentu
dalam waktu tertentu serta
panjang gelombang tertentu,
peserta didik diminta untuk
menentukan besarnya
frekuensi dengan tepat

P2

Besaran pada gelombang

3.6.2. Menerapkan
besaranbesaran pada
gelombang
pada
permasalaha
n sehari-hari

Btk soal

5,6

7

PG

3
(HOT
S)

8-10

PG

3
(HOT
S)

1-5

KLP

Indikator Pencapai
Kompetansi
3.6.5.

Menyebutk
an contoh
sifat
gelombang

Indikator soal
Disajikan gambar fenomena
sifat gelombang peserta didik
diminta untuk menentukan
istilah (sifat) yang tepat
Disajikan uraian mengenai
fenomena sifat gelombang,
peserta didik diminta untuk
menentukan penyebab yang
tepat
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Btk soal

Level
Soal

PG

3
(HOT
S)

6-9

PG

3
(HOT
S)

910

Kunci

No
Soal

Soal Tes Formatif
Pertemuan 1
Pilihlah satu jawaban yang tepat!
1. Perhatikan beberapa besaran berikut ini!
1) Amplitudo
2) Panjang gelombang
3) Frekuensi
4) Cepat rambat
Besaran yang dimiliki oleh gelombang tetapi tidak dimiliki getaran adalah …
A.
B.
C.
D.
E.

1), 2) dan 3)
1) dan 3)
2) dan 4)
4) saja
Benar semua

2. Gelombang yang amplitudonya tetap di suatu titik tertentu disebut ….
A. Longitudinal
B. Elektromagnetik
C. Stasioner
D. Mekanik
E. Transfersal
3. Gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat disebut ….
A. Longitudinal
B. Elektromagnetik
C. Stasioner
D. Mekanik
E. Transfersal
4. Berikut ini yang merupakan contoh dari gelombang elektromagnetik adalah ….
A. Gelombang pada tali
B. Gelombang bunyi
C. Gelombang cahaya
D. Gelombang pada air
E. Gelombang pada slinki

5. Perhatikan gambar berikut ini!
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Gambar tersebut termasuk gelombang ….
A. Longitudinal
B. Elektromagnetik
C. Stasioner
D. Mekanik
E. Transfersal

6. Perhatikan gambar berikut ini!

Gambar tersebut termasuk gelombang ….
A. Longitudinal
B. Elektromagnetik
C. Stasioner
D. Mekanik
E. Transfersal
7. Berikut ini gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah rambatnya adalah ….
A. Gelombang pada tali
B. Gelombang bunyi
C. Gelombang gempa
D. Gelombang pada permukaan air
E. Gelombang pada slinki
8. Perhatikan gambar berikut ini
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Di bulan tidak terdengar suara karena ….
A. Tidak ada sumber bunyi
B. Di bulan tidak ada cahaya
C. Karena baju astronot tebal
D. Di bulan hanya ada bebatuan
E. di bulan hampa udara
9. Yang membedakan antara gelombang transfersal dan longitudinal adalah …..
A. mediumnya
B. cepat rambatnya
C. frekuensinya
D. arah gerak dan arah rambatnya
E. ampltudonya
10. Menurut mediumnya gelombang dibedakan menjadi …..
A. Longitudinal dan transfersal
B. Elektromagnetik dan mekanik
C. Stasioner dan berjalan
D. Mekanik dan transfersal
E. Transfersal dan elektromagnetik

Pertemuan 2
Pilihlah satu jawaban yang tepat!
1. Sudut yang menunjukkan keadaan simpangan gelombang
A. Frekuensi
B. Panjang gelombang
C. Amplitude
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D. Beda fase
E. fase
2. Perbedaan keadaan antara dua titik
A. Frekuensi
B. Panjang gelombang
C. Amplitude
D. Beda fase
E. Intensitas
3. Perhatikan gembar berikut ini!

Amplitudo ditunjukkan oleh nomor ….
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
4. Perhatikan gambar berikut ini!
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Panjang gelombang ditunjukkan oleh nomor….
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4

5. Perhatikan gambar berikut ini!

Jika gelombang diukur dengan stopwatch dan menunjuukan angka 8 detik data mencapai
pohon maka Frekuensi gelombang tersebut adalah ….
A.
B.
C.
D.
E.

1 Hz
2 Hz
3 Hz
4 Hz
5 Hz

6. Perhatikan gambar berikut ini!

Jika gelombang diukur dengan stopwatch dan menunjuukan angka 8 detik data mencapai
pohon maka periode gelombang tersebut adalah ….
A. 0,5 s
B. 1,0 s
C. 1,5 s
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D. 2,0 s
E. 2,5 s
7. Suatu puncak gelombang air diamati menempuh jarak 80 cm dalam waktu 5 s. Jika jarak
antara puncak ke puncak yang berdekatan 2 cm, maka frekuensi gelombang adalah … Hz
A. 4
B. 5
C. 8
D. 10
E. 16
8. Perhatikan gambar berikut ini!

Gelombang mencapai jarak 12 meter dalam waktu 6 sekon

Dari gambar tersebut, besarnya periodenya adalah…..
A. 16 sekon
B. 12 sekon
C. 8 sekon
D. 4 sekon
E. 2 sekon
9. Perhatikan gambar berikut ini!

Gelombang mencapai jarak 12 meter dalam waktu 6 sekon

Dari gambar tersebut, panjang gelombangnya adalah ….
A. 4 cm
B. 8 cm
C. 12 cm
D. 16 cm
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E. 20 cm
10. Perhatikan gambar berikut ini!

Gelombang mencapai jarak 12 meter dalam waktu 6 sekon

Dari gambar tersebut, cepat rambanya adalah ….
A. 1 m/s
B. 2 m/s
C. 4 m/s
D. 6 m/s
E. 8 m/s
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Pertemuan 3
Pilihlah satu jawaban yang tepat!
1. Peristiwa penguraian spektum cahaya putih menjadi banyak cahaya
A. Difraksi
B. Polarisasi
C. Dispersi
D. Refleksi
E. Interferensi
2. Peristiwa perpaduan dua gelombang atau lebih
A. Difraksi
B. Polarisasi
C. Dispersi
D. Refleksi
E. Interferensi
3. Peristiwa pengutuban gelombang
A. Difraksi
B. Polarisasi
C. Dispersi
D. Refleksi
E. Interferensi
4. Peristiwa pembelokan gelombang karena melewati celah
A. Difraksi
B. Polarisasi
C. Dispersi
D. Refleksi
E. Interferensi
5. Peristiwa pembelokan gelombang karena melewati dua medium yang berbeda
A. Difraksi
B. Polarisasi
C. Dispersi
D. Refleksi
E. Interferensi
6. Perhatikan gambar berikut ini,
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Peristiwa tersebut merupakan contoh peritiwa ….
A. Difraksi
B. Polarisasi
C. Dispersi
D. Refleksi
E. Interferensi

7. Perhatikan gambar berikut ini,

Peristiwa tersebut merupakan contoh peritiwa ….
A. Difraksi
B. Polarisasi
C. Dispersi
D. Refleksi
E. Interferensi
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8. Perhatikan gambar berikut ini,

Peristiwa tersebut merupakan contoh peritiwa ….
A. Difraksi
B. Polarisasi
C. Dispersi
D. Refleksi
E. Interferensi
9. Pada malam hari petir terdengar sangat menggelegar daripada pada siang hari. Hal ini
dikarenakan terjadi …..
A. Difraksi
B. Polarisasi
C. Dispersi
D. Refleksi
E. Interferensi
10. Pada saat kita berteriak ke pintu sebuah gua, akan terdengar bunyi juga dari dalam. Hal ini
dikarenakan….
A. Ada orang di dalam gua
B. Ada Air di dalam gua
C. Ada kelelawar di dalam gua
D. Ada pemantulan dari dinding gua
E. Ada hantu
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Lampiran 7 : RPP 3.6 & 4.6 Karakteristik Gelombang Mekanik
INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP
(LEMBAR PENILAIAN DIRI)

A. Petunjuk Umum
1. Instrumen penilaian sikap spiritual ini berupa Lembar Penilaian Diri.
2. Instrumen ini diisi oleh peserta didik untuk menilai dirinya sendiri.
B. Petunjuk Pengisian
Berdasarkan perilaku kalian selama dua minggu terakhir, nilailah sikap diri kalian sendiri
dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Penilaian
Diri dengan ketentuan sebagai berikut:
o
o
o
o

skor 4 apabila selalu melakukan perilaku yang diamati
skor 3 apabila sering melakukan perilaku yang diamati
skor 2 apabila kadang-kadang melakukan perilaku yang diamati
skor 1apabila tidak pernah melakukan perilaku yang diamati

C. Lembar Penilaian Diri
LEMBAR PENILAIAN DIRI
Nama Peserta didik

: ...

Kelas/Semester

:…

Hari/Tanggal Pengisian : …
Tahun Pelajaran

No.

:…

Pernyataan
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Disiplin
Saya sesuai dengan aturan yang ada
Saya menepati janji
Saya memiliki jadwal kegiatan (aktivitas)
Saya memiliki rasa tanggung jawab
Saya tidak memaksakan kehendak
Bergotong royong
Saya bersedia mendengarkan pendapat orang lain.
Jika ide dari orang lain lebih baik, saya bersedia
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Skor
3 2 1

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

mengakuinya demi kepentingan tim.
Saya sabar membantu anggota tim yang kemampuannya
kurang dan butuh bantuan.
Saya rela berkorban dan tetap menerima tugas itu meski gak
menyenangkan.
Saya mengerjakan tugas yang sudah disepakati dengan penuh
tanggung jawab dan tidak mengeluh
Saya merasa bertanggung jawab ketika tim menghadapi
masalah atau bahkan gagal meraih tujuan.
Saya berinisiatif untuk memberi ide dan saran, tanpa harus
ditanya dulu oleh si pemimpin.
Saya mudah beradaptasi dengan berbagai macam orang serta
berbagai macam situasi, termasuk situasi yang sulit
sekalipun.
kerja sama gak melulu harus serius. Ada kalanya humor dan
candaan diperlukan supaya lebih santai.
saya lebih mementingkan kepentingan umum di atas
kepentingan pribadi
Berkepribadian matang (nasionalis)
Saya memiliki rasa cinta dan kebanggan terhadap tanah air
Saya memikirkan terlebih dahulu dalam sebelum bersikap
Saya berusaha berkontribusi dalam pembangunan nasional
Saya memberi perhatian hal-hal diluar diri saya
Saya memiliki hubungan yang hangat dengan orang lain
saya mampu menerima kelemahan-kelemahan dan
kekurangan-kekurangan orang lain
Saya menerima bahwa orang-orang lain atau situasi-situasi
tidak selamanya sempurna
Saya menggunakan keterampilan yang saya miliki secara
ikhlas, antusias, dan melakukannya sepenuh hati.
Saya mengenal sifat saya secara objektif , tidak menyalahkan
orang lain ataupun keadaan.
Saya mempunyai tujuan dan rencana jangka panjang dan
bekerja sampai selesai untuk mewujudkan tujuan dan rencana
saya tersebut
Rubrik penilaian Sikap (penilaian diri)

Kriteria
Disiplin

Gotong royong

No Penyataan
1-5

6 - 15
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Nilai
15 – 20
12 – 14
9 – 11
0–9
40 – 50
30 – 39

Keterangan
Amat baik
Baik
Cukup
Kurang
Amat baik
Baik

Berkperibadian
matang
(nasionalis)

20 – 29
1 – 20
40 – 50
30 – 39
20 – 29
1 – 20

16 - 25
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Cukup
Kurang
Amat baik
Baik
Cukup
Kurang

