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LAKUKAN APA YANG KAMU KATAKAN DAN 
KATAKAN APA YANG KAMU LAKUKAN!!! 
SEGALA PERKARA DAPAT KUTANGGUNG DI 
DALAM DIA YANG MEMBERI KEKUATAN 
KEPADAKU (FILIPI 4:13)... 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

Diberlakukannya kurikulum 2013 dengan menggunakan metode pembelajaran terpadu pada 

siswa SMP berdampak pada pembelajaran IPA. Dalam pembelajaran IPA terpadu, suatu konsep atau 

tema dibahas dari berbagai aspek bidang kajian IPA. Misalnya tema lingkungan dapat dibahas dari 

sudut biologi, fisika, dan kimia. Dengan pembelajaran IPA terpadu ini, beberapa konsep atau tema 

yang sama dapat dibahas secara  relevan dalam satu pembelajaran dan tidak perlu dibahas berulang 

kali dalam bidang kajian yang berbeda, sehingga penggunaan waktu dalam pembahasannya lebih 

efisien dan pencapaian tujuan pembelajaran juga diharapkan akan lebih efektif.  

Pembelajaran IPA Terpadu di Sekolah Menengah Pertama / SMP merupakan suatu hal yang 

baru, sehingga dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa 

kesulitan yang dialami oleh guru dalam pembelajaran IPA Terpadu ini, antara lain : 

1. Menggabungkan dan mengaitkan materi ajar antar mata pelajaran karena selama ini guru 

terbiasa mengajar satu mata pelajaran saja. 

2. Melaksanakan pembelajaran terpadu ini meskipun di buku guru sudah terdapat 

panduannya. 

Hal ini terjadi karena guru belum mendapat pelatihan secara intensif tentang pembelajaran IPA 

terpadu. Dalam kurikulum ini guru diharuskan mampu menguasai materi fisika, kimia, biologi 

sekaligus dan mengaitkan materi satu sama lain. Oleh karena itu, dalam pembuatan RPP pun juga 

akan mengalami masalah. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka melalui penelitian ini, 

diharapkan dapat membantu mempermudah guru dalam melaksanakan pembelajaran IPA terpadu 

dengan memberi contoh RPP untuk materi sistem sonar pada kelelawar yang ditinjau dari segi fisika 

dan biologi. 
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ABSTRAK 

Diberlakukannya kurikulum 2013 dengan menggunakan metode pembelajaran terpadu pada 

siswa SMP berdampak pada pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA Terpadu di SMP merupakan suatu 

hal yang baru sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan bagi guru dalam menerapkan 

pembelajaran terpadu ini, karena guru terbiasa mengajar satu mata pelajaran saja, meskipun di 

buku guru sudah terdapat panduannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi contoh para 

guru membuat Desain Pembelajaran  IPA Terpadu yang detail, khususnya pada topik sistem sonar 

sehingga dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran IPA terpadu. Metode penelitian 

yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas dimana guru sebagai peneliti dan siswa sebagai 

sampel. Pada penelitian ini menggunakan lembar observasi untuk mengetahui efektivitas RPP  dalam 

pembelajarannya dan pada akhir pembelajaran guru memberikan tes evaluasi kepada semua siswa 

untuk mengetahui pemahaman siswa serta membagikan lembar observasi pada siswa untuk 

mengetahui ketertarikan mereka terhadap pembelajaran.  Hasilnya dianalisis secara deskriptif 

kualitatif dengan memperhatikan jalannya pembelajaran, pemahaman, dan ketertarikan siswa 

terhadap pembelajaran IPA Terpadu. Hasil penelitian didapatkan di atas 70% siswa aktif dan tertarik 

terhadap pembelajaran ini, 86 % siswa mendapat nilai  70 untuk tes. Berdasarkan penelitian yang 

telah  dilakukan disimpulkan bahwa Desain Pembelajaran IPA Terpadu pada topik sistem sonar 

dapat digunakan sebagai contoh desain pembelajaran yang detail.   

Kata kunci : Desain Pembelajaran IPA Terpadu, sistem sonar 
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1. PENDAHULUAN  

Diberlakukannya kurikulum 2013 dengan menggunakan metode pembelajaran terpadu pada 

siswa SMP berdampak pada pembelajaran IPA. Dalam pembelajaran IPA terpadu, suatu konsep atau 

tema dibahas dari berbagai aspek bidang kajian IPA. Misalnya tema lingkungan dapat dibahas dari 

sudut biologi, fisika, dan kimia. Dengan pembelajaran IPA terpadu ini, beberapa konsep atau tema 

yang sama dapat dibahas secara  relevan dalam satu pembelajaran dan tidak perlu dibahas berulang 

kali dalam bidang kajian yang berbeda, sehingga penggunaan waktu dalam pembahasannya lebih 

efisien dan pencapaian tujuan pembelajaran juga diharapkan akan lebih efektif.  

Pembelajaran IPA Terpadu di Sekolah Menengah Pertama / SMP merupakan suatu hal yang 

baru, sehingga dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa 

kesulitan yang dialami oleh guru dalam pembelajaran IPA Terpadu ini, antara lain : 

1. Menggabungkan dan mengaitkan materi ajar antar mata pelajaran karena selama ini guru 

terbiasa mengajar satu mata pelajaran saja. 

2. Melaksanakan pembelajaran terpadu ini meskipun di buku guru sudah terdapat 

panduannya. 

Hal ini terjadi karena guru belum mendapat pelatihan secara intensif tentang pembelajaran IPA 

terpadu. Dalam kurikulum ini guru diharuskan mampu menguasai materi fisika, kimia, biologi 

sekaligus dan mengaitkan materi satu sama lain. Oleh karena itu, dalam pembuatan RPP pun juga 

akan mengalami masalah. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka melalui penelitian ini, 

diharapkan dapat membantu mempermudah guru dalam melaksanakan pembelajaran IPA terpadu 

dengan memberi contoh RPP untuk materi sistem sonar pada kelelawar yang ditinjau dari segi fisika 

dan biologi. 

2. BAHAN DAN METODE 

a. Pembelajaran Terpadu 

 Pembelajaran terpadu merupakan suatu model pembelajaran yang mencoba memadukan 

beberapa pokok bahasan. Pembelajaran terpadu adalah upaya memadukan berbagai materi belajar 

yang  berkaitan, baik dalam satu disiplin ilmu maupun antar disiplin ilmu dalam kehidupan dan 

kebutuhan nyata para siswa, sehingga proses belajar anak menjadi sesuatu yang bermakna dan 

menyenangkan anak. Pembelajaran terpadu mengacu pada dua hal pokok, yaitu: 1)keterkaitan 

belajar antar disiplin ilmu relevan dengan diikat/disatukan melalui tema pokok, dan 

2)keterhubungan tema pokok tersebut dengan kebutuhan dan kehidupan aktual para siswa. Dengan 
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demikian tingkat keterpaduannya tergantung pada strategi dalam mengaitkan dan menghubungkan 

materi belajar dengan pengalaman nyata para siswa. 

Pendekatan pembelajaran terpadu merupakan suatu strategi yang memberikan kesempatan 

kepada anak untuk mengembangkan potensinya secara seimbang, optimal, dan terpadu. 

Pendekatan terpadu pada dasarnya membantu anak untuk mengembangkan dirinya secara utuh. 

Melalui proses pembelajaran terpadu, anak dilatih untuk mengembangkan ilmu maupun 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dari berbagai bidang kajian.[1] 

b. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan di dalam kelas. Penelitian tindakan kelas dapat dijadikan sarana bagi guru dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran secara efektif. Dilaksanakannya Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

diantaranya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan atau pengajaran yang 

diselenggarakan oleh guru dan dosen/pengajar-peneliti itu sendiri, yang dampaknya diharapkan 

tidak ada lagi permasalahan yang mengganjal dalam proses pembelajaran di kelas.[2]  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terdiri dari empat jenis penelitian tindakan, yaitu Penelitian 

Tindakan Guru Sebagai Peneliti, Penelitian Tindakan Kolaboratif, Penelitian Tindakan Simultan 

Terintegrasi, dan Penelitian Tindakan Administrasi Sosial Eksperimental. 

Dalam penelitian ini, PTK yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Guru Sebagai Peneliti. 

Dalam bentuk ini tujuan utama penelitian tindakan kelas adalah untuk meningkatkan praktik-praktik 

pembelajaran di kelas dimana guru terlibat langsung secara penuh dalam proses perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. Dalam penelitian tindakan guru sebagai peneliti, peran pihak luar 

sebenarnya sangat kecil dalam proses penelitian itu.[3] 

c. Bunyi 

Bunyi dihasilkan dari suatu peristiwa getaran. Suara manusia, bunyi drum, dan suara gitar, 

semua muncul karena adanya getaran. Bunyi merambat dari sumber bunyi sampai ke telinga kita. 

Getaran yang merambat disebut dengan gelombang. Jadi bunyi merupakan gelombang. Bunyi 

merupakan gelombang mekanis karena dalam perambatannya memerlukan medium. 

Sumber bunyi yang bergetar akan menggetarkan molekul-molekul udara yang ada di sekitarnya. 

Selanjutnya molekul-molekul udara yang bergetar akan menjalarkan getarannya ke molekul-molekul 

udara yang ada di dekatnya. Demikian seterusnya, sampai molekul-molekul udara yang ada di sekitar 

telinga kita ikut bergetar, sehingga kita dapat mendengar bunyi. Getaran molekul-molekul udara 

membentuk rapatan dan renggangan. Molekul-molekul udara hanya bergerak maju-mundur. Jadi 

gelombang bunyi termasuk gelombang mekanis longitudinal. 
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Waktu masih kecil sebagian kita mungkin pernah bermain “Telpon Kaleng”. Permainan 

sederhana tersebut memberi gambaran kepada kita tentang bagaimana bunyi bisa terdengar oleh 

telinga kita. Pertama harus ada sumber bunyi, pada permainan kaleng tersebut yang berperan 

sebagai sumber bunyi adalah yang mengucapkan informasi melalui salah satu ujung kaleng. Kedua 

terdapat medium perambatan bunyi, pada permainan telpon kaleng menggunakan tali sebagai 

medium penghantar bunyi. Ketiga harus ada penerima informasi bunyi/pendengar, dengan 

menggunakan telinga yang ditempel di ujung kaleng kita dapat mendengarkan perkataan lawan 

main di ujung kaleng satunya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga 

faktor penting pada peristiwa terdengarnya bunyi, yakni ada sumber bunyi, ada medium 

perambatan bunyi, dan ada telinga yang sehat (sistem pendengaran) yang berada dalam jangkauan 

bunyi.[4][5] 

d. Sistem Sonar 

Sebagian besar kelelawar mencari sumber makanan di saat malam hari yang gelap-gulita, 

padahal mata kelelawar merupakan organ yang telah mengalami disfungsi, sehingga fungsi 

penglihatannya tidak bisa optimal. Sementara agar suatu objek dapat terlihat dengan jelas 

dibutuhkan keberadaan cahaya dan mata yang baik.  

Dalam sebuah makalah yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences 

edisi awal, para ilmuwan melaporkan kelelawar memancarkan frekuensi suara yang mendeteksi 

gerakan dan hambatan sekitar. Mereka menemukan kelelawar membuat template mental dari 

setiap siaran dan gema untuk membedakan pantulan echo benda satu dengan lain. 

Dengan kata lain, kelelawar menggunakan teknologi Sonar (Sound Navigation and Ranging) 

dalam mengenali lingkungan. Kelelawar mengeluarkan bunyi dengan frekuensi yang tinggi, 

kemudian ia mendengar bunyi pantul tersebut dengan indra pendengarnya. Dengan cara itu, 

kelelawar dapat mengetahui letak suatu benda dengan tepat, sehingga kelelawar mampu terbang 

dalam keadaan gelap tanpa menabrak benda-benda di sekitarnya. 

Selain kelelawar, sistem sonar juga digunakan oleh lumba-lumba dalam mencari makanan. 

Lumba-lumba mengeluarkan bunyi dengan frekuensi tinggi, ketika bunyi tersebut menumbuk ikan 

(mangsa), maka bunyi tersebut akan dipantulkan dan kembali ditangkap oleh sistem pendengaran 

lumba-lumba, sehingga lumba-lumba memperoleh informasi keberadaan mangsa. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka kita dapat mendefinisikan bahwa Sonar 

(Sound Navigation and Ranging) adalah sebuah teknik yang menggunakan penjalaran suara dalam 

untuk navigasi atau mendeteksi keberadaan suatu objek. 
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Teknologi alami yang terdapat pada kelelawar dan lumba-lumba, kini ditiru oleh manusia. 

Manusia memanfaatkan Sistem Sonar untuk berbagai keperluan, diantaranya adalah untuk 

mendeteksi kapal selam, dan mendeteksi kedalaman laut.[4] 

3. Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini mengunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dimana guru 

bertindak sebagai peneliti. Guru terlibat langsung secara penuh dalam proses perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi contoh para guru 

membuat RPP IPA Terpadu yang detail sehingga dapat membantu guru dalam melaksanakan 

pembelajaran IPA terpadu. Jumlah sampel yang digunakan adalah 22 siswa kelas VIIIA SMP Kristen 

Satya Wacana Salatiga. 

Alat Pengukuran data yang digunakan berupa lembar observasi, soal evaluasi, lembar kuisioner, 

dan desain pembelajaran yang berupa Rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan mengimplementasikan RPP dalam kegiatan pembelajaran, 

kemudian seorang observer akan mengisi lembar observasi dimana data ini memberikan gambaran 

tentang aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung, mengadakan evaluasi berupa tes 

akhir setelah pembelajaran selesai, serta mengisi lembar kuisioner. 

Prosedur penelitian yang dilakukan terdiri dari tiga tahap yaitu: 

1.  Tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan  penyusunan RPP, pembuatan lembar observasi, 

soal evaluasi, dan lembar kuisioner. 

2. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini dilakukan dengan mengajar sesuai RPP yang sudah 

disusun. Selama pembelajaran berlangsung lembar observasi akan diisi oleh satu orang 

yang duduk di belakang. Di akhir pembelajaran diadakan tes akhir dan pengisian lembar 

kuisioner. 

3.  Tahap refleksi, pada tahap ini semua data dikumpulkan kemudian dianalisis. Refleksi 

dilakukan untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan sudah berhasil atau belum. 

Penelitian dikatakan berhasil jika: 1). Sebanyak 70% siswa aktif dan tertarik dengan 

pembelajaran yang dilihat berdasarkan lembar observasi dan lembar kuisioner , 2).  70% 

siswa mendapatkan nilai minimal 70 untuk tes akhirnya.  

Teknik analisa data:  

1. Analisa keberhasilan RPP dilihat dari lembar observasi yang diisi oleh seorang yang duduk di 

belakang dan lembar kuisioner yang diisi oleh semua siswa. Analisa dilakukan dengan 

melihat bagaimana respon semua siswa terhadap motivasi yang diberikan dalam 
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pembelajaran, apakah para siswa mengemukakan pendapatnya ketika diberikan pertanyaan 

perumusan masalah, apakah mereka terlibat aktif dalam pengamatan percobaan dan dapat 

menulis hasil pengamatan dengan benar, apakah para siswa dapat menyusun kesimpulan 

dengan bantuan pertanyaan penggiring menarik kesimpulan, serta dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan pemecahan masalah sehingga dapat memahami keterpaduan dalam 

pembelajaran ini. 

2. Hasil tes dianalisis untuk menentukan keberhasilan pemahaman terhadap materi IPA 

Terpadu dengan menghitung prosentase nilai di atas 70 (dalam persen), yaitu: 

Nilai di atas 70 = %100
sampelseluruh Jumlah 

70 atas di nilaidengan  sampelJumlah 
x

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2015, di SMP Salatiga kelas VIIIA dengan sampel 

sebanyak 22 siswa dan materi pembelajaran Sistem Sonar. Dalam pembelajaran ini, siswa dituntun 

melalui empat tahap kegiatan pembelajaran, yaitu; tahap 1: sumber bunyi, tahap 2: syarat-syarat 

terdengarnya bunyi, tahap 3: sifat-sifat bunyi ketika mengenai sesuatu, dan tahap 4: prinsip kerja 

sistem sonar pada kelelawar. Pada setiap kegiatan pembelajaran dilakukan dengan proses 

mengamati, menanya, mencoba, dan menalar/mengasosiasi. 

Tabel 1. Data lembar kuisioner 

Pertanyaan 

Jumlah siswa yang 
menjawab 

Ya Tidak 

Apakah materi pembelajaran IPA  Terpadu ini menarik? Berikan alasan! 22 (100%) 0 (0%) 

Apakah materi pembelajaran IPA Terpadu ini dapat dipahami dengan baik? 
Berikan alasan! 

18 
(81,82%) 

4 (18,18%) 

Setelah mengikuti pembelajaran IPA Terpadu ini adakah hal baru yang anda 
pelajari? Berikan alasan! 

22 (100%) 0 (0%) 

Apakah anda semakin termotivasi belajar fisika setelah mengikuti pembelajaran 
IPA Terpadu ini? Berikan alasan! 

20 (90,9%) 2 (9,1%) 

 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa lebih dari 70%  siswa memberi respon positif terhadap 

pembelajaran. Alasannya sebagian besar siswa tertarik dengan metode pembelajaran tersebut 

karena dalam pembelajaran banyak menggunakan percobaan sehingga mereka mudah memahami 

materinya dengan baik. Menurut sebagian besar siswa setelah mereka mengikuti pembelajaran IPA 
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Terpadu ini, mereka memahami bahwa ternyata dalam tubuh kelelawar terdapat transmitter dan 

receiver yang digunakan ketika terbang pada malam hari sehingga tidak menabrak benda-benda 

yang di depannya. Hal ini membuat mereka lebih termotivasi lagi untuk mempelajari materi-materi 

IPA Terpadu. Dari jawaban-jawaban tersebut menunjukkan bahwa RPP yang disusun membuat siswa 

tertarik mengikuti pembelajaran dan dapat membantu siswa memahami prinsip kerja sistem sonar 

pada tubuh kelelawar tanpa kesulitan. Dimana secara tidak langsung mereka dapat memadukan 

prinsip fisika (sumber bunyi, perambatan bunyi, dan pemantulan bunyi) pada kasus biologi (tubuh 

kelelawar). Dari data ini menunjukkan 22 siswa (100%) mendapat pengalaman belajar baru dan 

memudahkan memahami materi sistem sonar pada kelelawar. 

Tabel 2 data lembar observasi 

No Kegiatan Respon Siswa 

1 Mengamati 

Motivasi yang diberikan menarik siswa 
untuk aktif dalam kegiatan 
pembelajaran 

Tahap 1: semua siswa merespon dengan baik, mereka tampak 
antusias dalam melakukan pengamatan yaitu mendengarkan bunyi 
dengan mata tertutup, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan 
penggiring mengamati dengan cepat. 

Tahap 2: dari banyaknya siswa yang menjawab pertanyaan “apa 
yang menyebabkan bunyi dari benda yang bergetar dapat 
didengar?” menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil menarik 
perhatian siswa untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. 

Tahap 3: pertanyaan pertama yang diberikan oleh guru yaitu “apa 
yang terjadi dengan bunyi ketika mengenai sesuatu?” membuat 
semua siswa bingung. Setelah diberi pertanyaan tambahan yaitu 
“jika kita berbicara kemudian suara kita mengenai tembok, apa 
yang terjadi?” beberapa siswa baru paham dan dapat menjawab. 

Tahap 4: pertanyaan dan penjelasan yang diberikan peneliti 
berhasil mengarahkan para siswa untuk masuk materi 
pembelajaran. 

2 Menanya 

Pertanyaan perumusan masalah 
berhasil membantu siswa 
mengemukakan pendapatnya 

Tahap 1: sebagian besar siswa aktif mengeluarkan pendapatnya 
ketika guru bertanya “bunyi dihasilkan oleh apa?”. 

Tahap 2: para siswa berlomba-lomba mengeluarkan pendapatnya 
ketika guru memberikan pertanyaan “apa syarat-syarat 
terdengarnya bunyi?”. 

Tahap 3: hanya beberapa siswa yang mengeluarkan pendapatnya 
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ketika guru bertanya “bagaimana sifat-sifat bunyi?”. 

Tahap 4: tidak ada satupun siswa dapat menjawab perumusan 
masalah yaitu “bagaimana kelelawar yang buta dapat menghindari 
benda-benda yang dilewati ketika terbang saat malam hari?” 
dengan benar. 

3 Mencoba 

Pertanyaan menggiring mengamati 
membantu siswa mengamati dan 
menuliskan hasil pengamatan 

Tahap 1: sebagian besar siswa mengamati percobaan karet gelang 
yang dipetik, senar gitar yang dipetik, kulit gendang yang dipukul 
dengan aktif dan dapat menjelaskan hasil pengamatan dengan 
benar. 

Tahap 2: sebagian besar siswa mengamati percobaan garputala 
yang dipukul, video bel listrik dan mesin penyedot udara, guru 
mengetuk-ngetuk meja dengan baik, aktif mengemukakan 
pendapat, dan menjelaskan hasil pengamatannya dengan benar. 

Tahap 3: semua siswa sangat antusias mengikuti setiap percobaan 
yang dilakukan yaitu percobaan dua buah tabung yang 
dihubungkan kemudian lubang bagian atas tabung yang telah 
dihubungkan diberi penghalang yang beda-beda untuk setiap 
percobaan. Para siswa berebutan ingin melakukan percobaan 
dengan menjadi pendengar. Dan beberapa siswa yang terlibat 
dalam percobaan dapat menjelaskan hasil pengamatannya dengan 
benar. 

Tahap 4: sebagian besar siswa dapat merancang percobaan 
gelombang mikro yang ketika transmitter mengenai sesuatu 
receiver harus diletakkan dibagian mana agar dapat menerima 
gelombang yang dipancarkan oleh transmitter, mengamati 
percobaan yang dilakukan yaitu ketika transmitter dan receiver 
diletakkan secara berhadapan dan kemudian transmitter di-on-kan 
maka skala pada receiver akan bergerak , serta aktif dalam 
berdiskusi. 

4 Menalar/mengasosiasi: 

Pertanyaan menggiring menyimpulkan 
dapat menggiring siswa dalam 
membuat kesimpulan 

Tahap 1: sebagian besar siswa dapat menyusun kesimpulan 
dengan bantuan pertanyaan penggiring. 

Tahap 2: para siswa dapat menyusun kesimpulan dengan bantuan 
pertanyaan penggiring. 

Tahap 3: sebagian besar siswa dapat menyusun kesimpulan 
dengan bantuan pertanyaan penggiring. 

Tahap 4: para siswa dapat menyusun kesimpulan dengan bantuan 
pertanyaan penggiring. 

5 Pemecahan masalah 

 Dengan merangkum kesimpulan-
kesimpulan dari kegiatan 1, 2, 3, 
dan 4 dapat membantu siswa 
memecahkan masalah 

 

Sebagian besar siswa dapat menjelaskan bahwa sumber bunyi 
pada kelelawar adalah bunyi yang dikeluarkan dari mulutnya yang 
ketika dikeluarkan menggetarkan pita suaranya. Bunyi yang 
dikeluarkan oleh kelelawar merambat melalui udara dan saat 
bunyi tersebut menumbuk pohon maka bunyi akan dipantulkan 
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 Bagaimana respon siswa ketika 
diberi pertanyaan persamaan 
percobaan B dengan tubuh 
kelelawar? 

 
 

 Bagaimana respon siswa ketika 
diberi pertanyaan perbedaan 
percobaan B dengan tubuh 
kelelawar? 

 
 
 
 

 

 Bagaimana respon siswa ketika 
diberi  pertanyaan prinsip kerja 
sistem sonar pada kelelawar? 
 
 
 
 
 

 Pertanyaan menggiring 
memecahkan masalah dapat 
membantu siswa dalam 
menjelaskan bagaimana 
kelelawar dapat menghindari 
benda-benda disekitarnya 

dan pantulannya ditangkap telinga kelelawar. 

Semua siswa menjawab dengan cepat dan benar, dengan jawaban 
persamaan percobaan B pada tahap 4 dengan tubuh kelelawar 
adalah sama-sama memiliki transmitter dan receiver. 

 

Semua siswa menjawab dengan cepat dan benar, dengan jawaban 
perbedaan percobaan B pada tahap 4 dengan tubuh kelelawar 
adalah dalam tubuh kelelawar sekaligus memiliki transmitter dan 
receiver, bunyi dari mulutnya sebagai transmitter dan telinganya 
sebagai receiver, sedang pada percobaan B transmitter dan 
receiver terdiri dari dua alat yang terpisah. 

 

Para siswa menjawab agak lambat. mereka berfikir cukup lama 
dan bisa menjawab dengan bantuan beberapa pertanyaan 
sehingga para siswa dapat menjelaskan bahwa saat kelelawar 
mengeluarkan bunyi dari mulutnya (transmitter), dan kemudian 
bunyi tersebut menumbuk pohon, maka bunyi tersebut akan 
dipantulkan oleh pohon dan pantulannya ditangkap oleh telinga 
kelelawar (receiver). 

Dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan penggiring memecahkan 
masalah para siswa dapat memahami prinsip kerja sistem sonar 
pada kelelawar dan dapat menjelaksan bagaimana sehingga 
kelelawar dapat menghindari benda-benda disekitarnya saat 
terbang pada keadaan gelap gulita. 

 

Tahap 1: 

Mengamati 

Pembelajaran diawali dengan semua siswa melakukan pengamatan dengan menutup mata dan 

kemudian diberi pertanyaan “apakah kalian mendengar sesuatu?” Para siswa menjawab “iya”, 

mereka mendengar bunyi langkah kaki orang-orang yang ada di luar kelas. Guru kemudian bertanya 

“bunyi yang kalian dengar itu dihasilkan oleh apa?” Ada siswa yang menjawab getaran, suara, 

pijakan kaki, dan lain-lain. Pada kegiatan ini, semua siswa merespon dengan baik, mereka tampak 

antusias   untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. 

Menanya 

Saat guru bertanya “bunyi dihasilkan oleh apa?” para siswa berlomba-lomba mengeluarkan 

pendapatnya. Ada siswa menjawab getaran, sentuhan benda, suara, dan lain-lain. Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa pertanyaan perumusan masalah pada kegiatan ini berhasil membuat sebagian 

besar siswa aktif mengemukakan pendapatnya. 

Mencoba 

Pada kegiatan ini, semua siswa mengamati percobaan karet gelang yang dipetik, senar gitar yang 

dipetik, dan kulit gendang yang dipukul sehingga menghasilkan bunyi dengan penuh rasa penasaran 

dan aktif. Para siswa dapat menggambarkan gerakan benda-benda tersebut dengan benar. Mereka 

dapat menunjukkan kesamaan gerakan yang dihasilkan oleh karet gelang yang dipetik, senar gitar 

yang dipetik, dan kulit gendang yang dipukul, benda-benda tersebut bergetar karena bergerak bolak-

balik melalui titik kesetimbangan. Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa pertanyaan penggiring 

pengamatan berhasil membantu semua siswa dalam mengamati percobaan yang dilakukan dan 

menuliskan hasil pengamatan. 

Menalar/mengasosiasi  

Saat guru bertanya “jika semua kegiatan tersebut menghasilkan bunyi dan semua benda 

tersebut bergetar, jadi bunyi dihasilkan oleh apa?” Dari pertanyaan ini para siswa menjawab secara 

cepat dan serentak bahwa “bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar”. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pertanyaan penggiring menarik kesimpulan pada kegiatan ini berhasil membantu sebagian 

besar siswa dalam menyusun kesimpulan. 

Pada tahap 1 pembelajaran berlangsung dengan baik, aktif, dan menyenangkan.  Setiap 

pertanyaan penggiring yang diberikan guru dapat dijawab sebagian besar siswa dengan cepat dan 

benar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tahap 1 berhasil membuat sebagian besar 

siswa memahami bahwa bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. 

Tahap 2: 

Mengamati   

Pembelajaran diawali dengan guru bertanya ke semua siswa “jika di depan kita ada benda yang 

sedang bergetar, apakah kita dapat mendengar bunyi dari benda tersebut?” para siswa menjawab 

“iya”. Kemudian guru bertanya “apa yang menyebabkan bunyi dari benda tersebut dapat didengar?” 

Ada siswa yang menjawab karena ada udara, ada telinga yang tidak tuli, dan lain-lain. Dari 

banyaknya siswa yang menjawab menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil menarik perhatian siswa 

untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. 
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Menanya  

Saat  guru bertanya “apa syarat-syarat terdengarnya bunyi?” para siswa berlomba-lomba 

menjawab. Ada siswa yang menjawab ada udara, ada telinga yang tidak tuli, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa perumusan masalah pada kegiatan ini berhasil membuat sebagian besar siswa 

mengemukakan pendapatnya. 

Mencoba 

Ada 4 kegiatan yang dilakukan pada tahap ini. 

Kegiatan 1, para siswa mengamati percobaan yang menggunakan garputala dengan baik. Dari 

percobaan ini semua siswa dapat menjelaskan hasil pengamatan bahwa ketika garputala tidak 

dipukul tidak terdengar bunyi, dan ketika garputala dipukul terdengar bunyi dari garputala tersebut.  

Kegiatan 2, para siswa diputarkan video yang menunjukkan bel listrik dan mesin penyedot udara. 

Dari pengamatan ini, semua siswa dapat menjelaskan hasil pengamatan bahwa bunyi bel listrik 

terdengar saat ada udara, dan bunyi bel listrik tidak terdengar saat tidak ada udara. 

Kegiatan 3, guru mengetuk-ngetuk meja. Siswa yang dekat dengan meja mengatakan bahwa dia 

mendengar bunyi dari meja tersebut, sedang siswa yang jauh dari meja mengatakan dia tidak 

mendengar bunyi dari meja yang diketuk tersebut. Dari percobaan ini semua siswa dapat 

menjelaskan hasil pengamatan mereka bahwa bunyi terdengar saat berada di dekat atau sekitar 

jangkauan sumber bunyi, dan bunyi tidak dapat terdengar saat berada jauh atau di luar jangkauan 

sumber bunyi. 

Kegiatan 4, guru menjelaskan bahwa jika dalam ruangan kelas ini ada seseorang yang tuli 

kemudian kita mengetuk-ngetuk meja atau pintu, apakah dia dapat mendengar ketukan tersebut? 

para siswa menjawab dengan serentak “tidak”. Dari penjelasan ini semua siswa dapat menjelaskan 

hasil pengamatan mereka bahwa orang tuli tidak dapat mendengar bunyi. 

Dalam kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa pertanyaan penggiring pengamatan berhasil 

membantu semua siswa dalam mengamati percobaan-percobaan yang dilakukan, aktif 

mengemukakan pendapat, dan menjelaskan hasil pengamatannya dengan benar. 

Menalar/mengasosiasi 

Saat guru bertanya “dari kegiatan 1, 2, 3, dan 4 yang telah dilakukan, jadi apa syarat-syarat agar 

bunyi dapat terdengar?” Para siswa serentak menjawab “harus ada sumber bunyi, harus ada 

medium untuk merambat, harus berada dalam jangkauan sumber bunyi, dan adanya telinga yang 
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sehat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan penggiring menarik kesimpulan pada kegiatan 

ini berhasil membantu semua siswa dalam menyusun kesimpulan. 

Pada tahap 2 pembelajaran berlangsung dengan baik, aktif, dan menyenangkan. Setiap 

pertanyaan penggiring yang diberikan guru dapat dijawab sebagian besar siswa dengan cepat dan 

tepat sehingga dapat disimpulkan bahwa tahap 2 berhasil membuat semua siswa memahami bahwa 

syarat-syarat terdengarnya bunyi antara lain: adanya sumber bunyi yang bergetar, ada medium 

untuk merambat, pendengar berada pada jangkauan sumber bunyi, dan harus ada telinga 

(pendengar) yang sehat. 

Tahap 3: 

Mengamati  

Pembelajaran ini diawali dengan guru bertanya kepada semua siswa “apa yang terjadi dengan 

bunyi ketika mengenai sesuatu?” Semua siswa tampak bingung untuk menjawab pertanyaan ini. 

Kemudian guru memancing pemikiran para siswa dengan bertanya lagi “jika kita berbicara kemudian 

suara kita mengenai tembok, apa yang terjadi?” Beberapa siswa menjawab terpantul. Pada kegiatan 

ini pertanyaan pertama yang diberikan oleh guru kurang jelas dan membuat semua siswa bingung. 

Setelah diberi pertanyaan tambahan beberapa siswa baru paham dan dapat menjawab, sehingga 

dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran.  

Menanya 

Saat guru bertanya “bagaimana sifat-sifat bunyi?” hanya beberapa siswa yang menjawab, 

dengan jawaban “dapat dipantulkan, diserap”. Perumusan masalah pada kegiatan ini kurang 

dipahami oleh semua siswa karena hanya beberapa siswa yang mengeluarkan pendapatnya. 

Mencoba 

Ada 4 percobaan yang dilakukan pada tahap ini. Percobaan yang dilakukan pada tahap ini 

bertujuan untuk menunjukkan apa yang terjadi terhadap bunyi ketika mengenai sesuatu. Susunan 

percobaan dapat dilihat pada gambar 1, dimana penghalang yang dikenai bunyi diubah-ubah. 
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Gambar 1. Susunan peralatan percobaan bunyi saat mengenai sesuatu 

Untuk setiap percobaan melibatkan sepasang siswa yang berbeda sebagai pengamat A dan B. 

Semua siswa sangat antusias mengikuti setiap percobaan yang dilakukan pada kegiatan ini. Para 

siswa berebutan ingin melakukan percobaan di atas dengan menjadi pendengar. 

Dalam percobaan, yang digunakan sebagai sumber bunyi adalah alarm HP. Pada percobaan  1 

penghalang yang digunakan adalah papan, percobaan 2 penghalang diganti dengan kain,  percobaan 

3 penghalang kemudian diubah dengan menggunakan spons tebal, dan percobaan 4 penghalang 

diganti lagi dengan digunakan spons tipis. 

Setelah diberi pertanyaan penggiring, siswa yang menjadi pendengar A dan B menuliskan hasil 

pengamatan bahwa pada percobaan 1 kekuatan bunyi yang didengar siswa A sama kuat dibanding 

sumber bunyi, sedang siswa B tidak mendengar bunyi. Pada percobaan 2, siswa A tidak mendengar 

bunyi, sedang siswa B mendengar bunyi sama kuat dibanding sumber bunyi. Pada percobaan 3, 

siswa A dan B sama-sama tidak mendengar bunyi. Pada percobaan 4, siswa A dan B sama-sama 

mendengar bunyi lebih lemah dibanding sumber bunyi. Dari keempat percobaan yang dilakukan, 

serta pertanyaan-pertanyaan penggiring yang diberikan para siswa dapat menemukan gejala-gejala 

yang akan dialami bunyi ketika mengenai sesuatu dan menuliskan hasil pengamatannya dengan 

benar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertaanyaan penggiring pengamatan berhasil membantu 

sebagian besar siswa dalam mengamati percobaan-percobaan yang dilakukan dan menuliskan hasil 

pengamatan. 

Menalar/mengasosiasi 

Saat guru bertanya “dari semua hasil pengamatan yang telah ditulis dari percobaan 1,2,3, dan 4, 

jadi bagaimana sifat-sifat bunyi ketika mengenai sesuatu?”, Para siswa menjawab dengan cepat dan 

serentak “dipantulkan, diteruskan, diserap”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan 
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penggiring menarik kesimpulan pada kegiatan ini berhasil membantu semua siswa dalam menyusun 

kesimpulan. 

Pada tahap 3 pembelajaran berlangsung dengan baik, aktif, dan menyenangkan. Setiap 

pertanyaan penggiring yang diberikan guru dapat dijawab sebagian besar siswa dengan cepat dan 

benar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kegiatan 3  berhasil membuat sebagian 

besar siswa memahami bahwa sifat-sifat bunyi ketika mengenai sesuatu adalah dapat dipantulkan, 

diserap, dan diteruskan. 

Tahap 4: 

Mengamati  

Pembelajaran diawali dengan guru menjelaskan bahwa kelelawar mampu terbang di malam hari 

tanpa menabrak benda-benda yang ada di depannya, padahal diketahui bahwa mata kelelawar itu 

buta. Apa yang menyebabkan kelelawar bisa terbang pada malam hari tanpa gangguan apapun? Ada 

siswa yang menjawab “karena kelelawar memiliki indra keenam”. Pertanyaan pada kegiatan 

mengamati tidak dapat dijawab semua siswa karena pembelajaran ini merupakan hal baru bagi 

mereka. Pada kegiatan ini ada siswa yang mengatakan bahwa “bu kok nggak bawa kelelawarnya biar 

lebih jelas?” Jawaban ini menunjukkan beberapa siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. 

Dengan demikian, pertanyaan  dan penjelasan yang diberikan guru berhasil mengarahkan para siswa 

untuk masuk materi pembelajaran yang akan dibahas yaitu tentang sistem sonar pada kelelawar.   

Menanya 

Saat guru bertanya “ bagaimana kelelawar yang buta dapat menghindari benda-benda yang 

dilewati ketika terbang saat malam hari?” Tidak ada satupun siswa dapat menjawab perumusan 

masalah pada kegiatan ini dengan benar karena hal ini merupakan sesuatu yang baru buat mereka.   

Mencoba 

Untuk menjawab pertanyaan perumusan masalah, ada dua kegiatan yang dilakukan. Kegiatan 1 

semua siswa ditugaskan membaca dan berdiskusi, kegiatan 2 dengan melakukan percobaan. 

Pada kegiatan 1, semua siswa dibagi dalam 5 kelompok. Setiap kelompok ditugaskan membaca 

dan mendiskusikan bacaan yang diberikan guru untuk mencari jawaban “bagaimana kelelawar yang 

buta dapat menghindari benda-benda yang dilewati ketika terbang saat malam hari?”. Dalam 

kegiatan ini, guru memberi pertanyaan-pertanyaan pada setiap kelompok yaitu: 

1. Apa yang menyebabkan kelelawar bisa terbang tanpa gangguan apapun pada malam hari? 
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2. Jika mata kelelawar buta lalu organ apa yang bertanggung jawab dalam mendeteksi keadaan 

lingkungan di sekitarnya? 

3. Bagaimana kelelawar mampu mendeteksi keadaan lingkungannya pada keadaan gelap-gulita 

sehingga mereka tak pernah menabrak benda yang dilaluinya atau menabrak kawannya? 

Dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan penggiring seperti di atas, para siswa dapat menuliskan 

hasil diskusi mereka bahwa kelelawar menggunakan telinga untuk mengenali keadaan sekitarnya. 

Kelelawar menggunakan teknologi sonar untuk mendeteksi keadaan lingkungannya sehingga mampu 

terbang tanpa menabrak benda yang dilaluinya.  

Kegiatan 2, semua siswa mengamati demonstrasi yang dilakukan guru dengan menggunakan 

gelombang mikro. Pada kegiatan ini dilakukan 2 percobaan. 

Percobaan A, transmitter dan receiver diletakkan secara berhadapan. 

 

Gambar 2. Susunan percobaan gelombang mikro dimana transmitter dan 
receiver diletakkan secara berhadapan 

 Dari percobaan ini, semua siswa dapat menjelaskan hasil pengamatan mereka bahwa ketika 

transmitter di-on-kan, jarum yang ditunjukkan pada receiver bergerak. 

Percobaan B, transmitter dipancarkan dan mengenai sesuatu.  

 

Gambar 3. Susunan percobaan pemantulan gelombang mikro 
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Saat guru bertanya “jika transmitter di –on- kan dan mengenai sesuatu, maka receiver harus 

diletakkan dimana agar jarumnya bergerak?” semua siswa serentak menjawab “di posisi B”. 

Setelah menuliskan hasil pengamatan, guru menginformasikan bahwa percobaan B merupakan 

prinsip kerja sistem sonar pada kelelawar.  

Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa pertanyaan penggiring pengamatan berhasil 

membantu sebagian besar siswa untuk merancang dan mengamati percobaan yang dilakukan, serta 

menjelaskan hasil pengamatannya dengan benar yang kemudian ditulis guru di papan tulis.  

Menalar/Mengasosiasi 

Pada kegiatan 1 guru menanyakan kepada semua siswa “jadi, apa yang dimaksud dengan sistem 

sonar?” para siswa serentak menjawab “sonar adalah sebuah teknik untuk mendeteksi keberadaan 

suatu objek atau benda”. 

Pada percobaan A, dari pengamatan yang telah dilakukan, para siswa dapat menarik kesimpulan 

bahwa gelombang yang dipancarkan oleh transmitter ditangkap oleh receiver. 

Pada percobaan B, para siswa dapat menarik kesimpulan bahwa receiver harus diletakkan 

sepihak dengan transmitter (di depan penghalang) agar gelombang yang dipancarkan oleh 

transmitter, dipantulkan oleh penghalang dan kemudian pantulan gelombangnya ditangkap receiver. 

Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa, pertanyaan penggiring menarik kesimpulan berhasil 

membantu semua siswa dalam menyusun kesimpulan.   

Pada tahap 4 pembelajaran cukup berlangsung dengan baik, aktif, dan menyenangkan. 

Meskipun pada bagian mengamati dan menanya mereka kurang aktif dalam pembelajaran tetapi 

saat memasuki kegiatan 1 dan 2, mereka mengikuti pembelajaran dengan baik dan antusias 

membaca dan berdiskusi, serta mengamati percobaan-percobaan yang dilakukan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan 4 cukup berhasil membuat semua siswa memahami bahwa kelelawar 

menggunakan sonar untuk mendeteksi keadaan lingkungannya . 

Pemecahan Masalah  

Melalui diskusi kelas, semua siswa diajak bersama-sama merangkum kesimpulan 1, 2, 3, dan 4. 

Dalam kegiatan ini sebagian besar siswa dapat menjelaskan bahwa sumber bunyi pada kelelawar 

adalah bunyi yang dikeluarkan dari mulutnya yang ketika dikeluarkan menggetarkan pita suaranya. 

Bunyi yang dikeluarkan oleh kelelawar merambat melalui udara dan saat bunyi tersebut menumbuk 

pohon maka bunyi akan dipantulkan dan pantulannya ditangkap telinga kelelawar. Berdasarkan 
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jawaban dari para siswa dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap yang disusun dalam RPP dapat 

membantu siswa dalam mengaitkan cara kelelawar yang buta dalam mendeteksi keadaan 

lingkungan di sekitarnya dengan gejala-gejala fisika pada kesimpulan 1, 2, dan 3 (sumber bunyi, 

medium perambatan bunyi, dan pemantulan bunyi) tanpa mengalami kesulitan.  

Ketika guru bertanya “ bagaimana persamaan percobaan B pada tahap 4 dengan tubuh 

kelelawar?” Para siswa serentak menjawab “sama-sama memiliki transmitter dan receiver”. 

Sebagian besar siswa merespon pertanyaan tersebut dengan memberikan jawaban secara cepat dan 

benar. Sehingga dapat disimpulkan, kegiatan yang disusun dalam RPP berhasil membantu sebagian 

besar siswa dalam membandingkan persamaan antara percobaan dengan tubuh kelelawar. 

Saat guru bertanya “bagaimana perbedaan percobaan B dengan tubuh kelelawar?” Para siswa 

serentak menjawab “dalam tubuh kelelelawar sekaligus memiliki transmitter dan receiver, bunyi dari 

mulutnya sebagai transmitter dan telinganya sebagai receiver, sedang pada percobaan B terdiri dari 

dua alat yang terpisah. Sebagian besar siswa merespon pertanyaan tersebut dengan memberikan 

jawaban secara cepat dan benar.  Sehingga dapat disimpulkan, kegiatan dalam RPP ini berhasil 

membantu sebagian besar siswa dalam membandingkan perbedaan percobaan dengan tubuh 

kelelawar.  

Ketika guru bertanya “bagaimana prinsip kerja sistem sonar pada kelelawar?” Para siswa berpikir 

cukup lama dan tampak agak bingung untuk menjawab. Kemudian guru bertanya kembali “dari 

rangkuman kesimpulan 1, 2, 3, dan 4 bagaimana penjelasan kalian tentang prinsip kerja sistem sonar 

pada kelelawar?” Para siswa serentak menjawab “saat kelelawar mengeluarkan bunyi dari mulutnya 

(transmitter), dan kemudian bunyi tersebut menumbuk pohon, maka bunyi tersebut akan 

dipantulkan oleh pohon dan pantulannya ditangkap oleh telinga kelelawar (receiver). Dari penjelasan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan ini para siswa butuh waktu untuk memikirkan 

pemecahan masalah dengan mengingat-ingat percobaan dan bantuan pertanyaan-pertanyaan yang 

mengarah pada kegiatan ini. 

Pertanyaan-pertanyaan menggiring memecahkan masalah yang disusn dalam RPP sangat 

membantu para siswa untuk menjelaskan bagaimana cara kelelawar dapat menghindari benda-

benda di sekitarnya. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, memudahkan sebagian besar siswa untuk 

memahami bahwa prinsip kerja sistem sonar pada kelelawar adalah kelelawar memiliki transmitter 

sekaligus receiver pada tubuhnya. Bunyi dari mulutnya sebagai transmitter dan telinganya sebagai 

receiver. Dari mulutnya kelelawar mengeluarkan bunyi yang kemudian merambat melalui udara. Jika 

bunyi tersebut mengenai pohon, maka bunyi tersebut dipantulkan oleh pohon kemudian ditangkap 
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oleh telinga kelelawar. Jadi dapat disimpulkan bahwa, pertanyaan-pertanyaan memecahkan masalah 

dalam RPP ini berhasil membantu semua siswa dalam memahami prinsip kerja sistem sonar pada 

kelelawar . Pertanyaan-pertanyaan menggiring memecahkan masalah dalam RPP ini dapat diikuti 

siswa dengan sangat baik tanpa menyadari  bahwa mereka sedang mempelajari IPA dengan 

memadukan antara gejala-gejala fisika dengan biologi.   

Hasil dan Pembahasan Evaluasi : 

Untuk mengukur pemahaman masing-masing siswa terhadap materi yang dipelajari, dilakukan 

evaluasi tertulis secara individu. Nilai setiap siswa dapat dilihat pada tabel 3.  

Tabel 3 Penilaian Evaluasi 

Nama A B C D E F G H I J K L 

Nilai 95 95 75 80 95 75 60 80 90 95 80 60 

Nama M N O P Q R S T U V   

Nilai 75 80 75 60 95 95 95 100 90 90   

Keterangan: Batas Ketuntasan Minimal = 70 % siswa mendapat nilai di atas 70. 

Berdasarkan tabel di atas, dari 22 siswa yang mengikuti tes evaluasi, yang mendapat nilai di atas 

70 (batas tuntas) ada 19 siswa, dengan demikian prosentase keberhasilan dari siswa yang 

memahami materi diperoleh sebesar 86 %. Hal ini menunjukkan kegiatan pembelajaran yang disusun 

dalam desain pembelajaran IPA Terpadu telah berhasil membuat siswa memahami materi cukup 

baik. Kesalahan pada saat mengerjakan soal evaluasi yaitu beberapa siswa kurang teliti dalam 

mengerjakan jenis terapan dan analisa. Hal ini disebabkan karena beberapa siswa kurang 

memperhatikan ketika guru menjelaskan.  

5. KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian ini, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, RPP yang dibuat untuk 

materi sistem sonar berhasil memadukan materi fisika dan biologi. Dimana untuk materi fisika yang 

dibahas dalam topik ini adalah tentang sumber bunyi, syarat terdengarnya bunyi, dan sifat-sifat 

bunyi ketika mengenai sesuatu. Sedang materi biologi yang disajikan dalam topik ini adalah 

bagaimana kelelawar dapat menghindari benda-benda yang dilewati ketika terbang saat malam hari. 

Saat implementasi, RPP yang disusun berhasil membantu siswa memahami pembelajaran dengan 

baik, ini terbukti dengan melihat lebih dari 70% siswa aktif dan tertarik dalam pembelajaran, serta 

hasil tes evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa 86% dari semua siswa memahami materi. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan   : SMP   

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/semester   :VIII/dua 

Materi Pokok   : Sistem Sonar 

Alokasi Waktu   : 1 pertemuan (3JP) 

 

A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 
dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

KI Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  1.1. Mengagumi keteraturan dan kompleksitas 
ciptaan Tuhan tentang aspek fisik dan 
kimiawi, kehidupan dalam ekosistem, dan 
peranan manusia dalam lingkungan serta 
mewujudkannya dalam pengamalan ajaran 
agama yang dianutnya. 

1.1.1 Mengagumi ciri-ciri fisik temannya sesama jenis sebagai 
makhluk ciptaan Tuhan. 

2.  2.1. Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki 
rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung 
jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan 
peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-
hari. 

2.1.1 Melakukan kegiatan pengamatan dengan jujur, teliti, 
dan bertanggung jawab. 

3.  3.1. Memahami konsep getaran, gelombang, 
bunyi, dan pendengaran, serta 
penerapannya dalam sistem sonar pada 
hewan dan dalam kehidupan sehari-hari. 

3.1.1 Menunjukkan bunyi dihasilkan oleh apa 
3.1.2 Menyebutkan syarat-syarat terjadi dan terdengarnya 

bunyi 
3.1.3 Menunjukkan sifat-sifat bunyi 
3.1.4 Mendefinisikan pengertian sonar 
3.1.5 Menjelaskan cara kerja sistem sonar pada kelelawar 
 

4.  4.1. Melakukan pengamatan atau percobaan 
tentang getaran, gelombang, dan bunyi. 

4.1.1 Menunjukkan bunyi dihasilkan oleh apa melalui 
percobaan 

4.1.2 Menyebutkan syarat-syarat terjadi dan terdengarnya 
bunyi melalui percobaan 

4.1.3 Menunjukkan sifat-sifat bunyi melalui percobaan 
4.1.4 Mendefinisikan pengertian sonar melalui diskusi 



KI Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

4.1.5 Menjelaskan prinsip kerja sistem sonar pada 
kelelawar melalui percobaan 
 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran    
1) Melalui kegiatan saling mengamati antar teman, peserta didik dapat mengagumi ciri-ciri fisik 

temannya sesama jenis sebagai makhluk ciptaan Tuhan. 
 

D. Materi Pembelajaran   
1.  Bunyi 

2. Sistem Sonar 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Tanya Jawab dan Diskusi 

2. Percobaan  

3. Demonstrasi  
 

F. Media Pembelajaran 
1. Media 

a. HP, laptop, LCD 
 

2. Alat dan bahan 
a. Gitar, karet gelang, gendang 
b. Garputala 
c. Dua tabung yang dihubungkan dan bagian atas tabung diberi lubang  
d. Gelombang mikro 

 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
1. Pertemuan 1 (3 JP) 

a. Pendahuluan(5 menit) 

1) Guru memberi salam dan menyapa peserta didik. 

2) Peserta didik bersama guru berdoa untuk memulai pelajaran. 

b. Kegiatan inti (120 menit) 

 

Kegiatan 1: 

Mengamati: 

Peserta didik melakukan pengamatan dengan menutup mata, guru menanyakan kepada siswa 

“apakah kalian mendengar sesuatu?” 

Menanya: 



 Bunyi dihasilkan oleh apa? 

Mencoba I: 

Siswa ditugaskan mengamati kegiatan berikut yang menghasilkan bunyi. 

1. Memetik karet gelang pada dua jari, dimana satu jari masuk ke telinga 

2. Memetik senar gitar 

3. Memukul gendang 

Pertanyaan menggiring mengamati: 

1. gambarkan gerakan karet gelang ketika dipetik, senar gitar ketika dipetik, dan kulit gendang 

ketika dipukul! 

2. Apakah gambar gerakan karet gelang, senar gitar, dan kulit gendang sama? 

3. Bagaimana gerakannya? 

Info: gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan disebut sebagai getaran.   

Hasil pengamatan: 

1. Gambar gerakan karet yang dipetik, senar gitar yang dipetik, dan kulit gendang  yang dipukul 

 

2. Ketika karet gelang dipetik, senar gitar dipetik, dan kulit gendang dipukul, gerakan yang 

dihasilkan sama, benda-benda tersebut bergetar karena bergerak bolak-balik melalui titik 

kesetimbangan.  

Menalar/mengasosiasi: 

Pertanyaan menggiring menyimpulkan: 

1. Jika semua kegiatan tersebut menghasilkan bunyi dan semua benda tersebut bergetar, jadi 

bunyi dihasilkan oleh apa?   

Kesimpulan: 

Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. 

 



Info: Bunyi dihasilkan oleh suatu getaran, kemudian merambat dari sumber bunyi sampai ke telinga 

kita. Getaran yang merambat seperti itu dikenal sebagai gelombang. Jadi bunyi adalah gelombang. 

Bagaimana gelombang bunyi merambat dari sumber bunyi sampai ke telinga kita? 

Guru memperlihatkan gambar yang menunjukkan pola getaran molekul udara yang menghantarkan 

gelombang bunyi 

Sumber bunyi yang bergetar akan menggetarkan molekul-molekul udara yang ada di sekitarnya. 

Selanjutnya molekul-molekul udara yang bergetar akan menjalarkan getarannya ke molekul-molekul 

udara yang ada di dekatnya. Demikian seterusnya, sampai molekul-molekul udara yang ada di sekitar 

telinga kita ikut bergetar, sehingga kita dapat mendengar bunyi. Getaran molekul-molekul udara 

membentuk rapatan dan renggangan. Molekul-molekul udara hanya bergerak maju-mundur. Jadi 

gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal. 

 

Kegiatan 2: 

Mengamati: 

Jika di depan kita ada benda yang sedang bergetar, kita pasti dapat mendengar dengan jelas bunyi 

yang dihasilkan oleh benda tersebut. Nah, apa yang menyebabkan sehingga bunyi dari benda 

tersebut dapat kita dengar ? 

Menanya: 

 Apa syarat-syarat terdengarnya bunyi? 

Mencoba I: 

Siswa ditugaskan mengamati kegiatan berikut. 

1. Guru meletakkan garpu tala di atas meja. 

 

2. Guru kemudian memukul garpu tala 

 

Pertanyaan menggiring mengamati: 

1. Apakah kalian mendengar bunyi ketika garpu tala tidak dipukul? 



2. Apakah kalian mendengar bunyi ketika garpu tala dipukul? 

Hasil pengamatan: 

1. Saat garpu tala tidak dipukul, tidak terdengar bunyi 

2. Saat garpu tala dipukul, bunyi terdengar dari garpu tala tersebut  

Menalar/mengasosiasi: 

Pertanyaan menggiring menyimpulkan: 

1. Jika garpu tala yang dipukul menghasilkan bunyi ( yang disebut sumber bunyi), jadi apa 

syarat terdengarnya bunyi? 

Kesimpulan: 

Syarat terdengarnya bunyi adalah adanya sumber bunyi 

 

Mencoba II: 

Siswa mengamati video yang diputarkan oleh guru. Guru memutarkan video bunyi dari bel listrik dan 

mesin penyedot udara yang telah disiapkan. 

Pertanyaan menggiring mengamati: 

1. Apakah bunyi bel listrik terdengar saat ada udara? 

2. Apakah bunyi bel listrik masih terdengar ketika tidak ada udara? 

Hasil pengamatan: 

1. Bunyi bel listrik terdengar ketika ada udara 

2. Bunyi bel listrik tidak terdengar ketika tidak ada udara 

Menalar/mengasosiasi: 

Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan: 

1. Jika udara merupakan medium, Jadi apa syarat terdengarnya bunyi? 

Kesimpulan: 



Syarat terdengarnya bunyi adalah ada medium untuk merambat. 

Info: bunyi juga dapat merambat pada medium padat dan cair. 

Mencoba III: 

Guru mengetuk-ngetuk meja siswa.   

 

 

Pertanyaan menggiring mengamati: 

1. Pada siswa yang dekat dari meja: apakah kamu dapat mendengar bunyi?  

2. Pada siswa yang jauh dari meja: apakah kamu dapat mendengar bunyi?   

Hasil pengamatan: 

1. Bunyi terdengar saat berada di dekat atau sekitar  jangkauan sumber bunyi 

2. Bunyi tidak dapat terdengar saat berada jauh atau di luar jangkauan sumber bunyi  

Menalar/mengasosiasi: 

Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan: 

1. Jadi apa syarat agar bunyi dapat terdengar? 

Kesimpulan: 

Syarat terdengarnya bunyi adalah berada di dalam jangkauan sumber bunyi. 

Mencoba IV: 

Jika dalam sebuah ruangan ada seseorang yang tuli kemudian kita mengetuk-ngetuk meja atau 

pintu, apakah dia dapat mendengar ketukan tersebut?  

Pertanyaan menggiring mengamati: 

1. Apakah orang tuli dapat mendengar bunyi? 

Hasil pengamatan: 

1. Orang tuli tidak dapat mendengar bunyi  



Menalar/mengasosiasi: 

Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan: 

1. Jadi apa syarat agar bunyi dapat terdengar? 

Kesimpulan  

Syarat terdengarnya bunyi adalah adanya telinga yang sehat. 

 

Kegiatan 3: 

Mengamati: 

Apa yang terjadi dengan bunyi ketika mengenai sesuatu? 

Menanya: 

Bagaimana  sifat-sifat bunyi? 

Mencoba II: 

Siswa ditugaskan mengamati  percobaan berikut yang menunjukkan sifat-sifat bunyi. 

 

1.     Penghalang yang digunakan adalah papan 

2. Penghalang yang digunakan adalah kain 

3. Penghalang yang digunakan adalah spons tebal 

4. Penghalang yang digunakan adalah spons tipis 

Pertanyaan menggiring mengamati: 



1. Bagaimana kekuatan bunyi di A dan B dibanding dengan sumber bunyi pada percobaan 1?  

2. Bagaimana kekuatan bunyi di A dan B dibanding dengan sumber bunyi pada percobaan 2?  

3. Bagaimana kekuatan bunyi di A dan B dibanding dengan sumber bunyi pada percobaan 3?  

4. Bagaimana kekuatan bunyi di A dan B dibanding dengan sumber bunyi pada percobaan 4?  

Hasil pengamatan: 

Kekuatan bunyi dibanding sumber bunyi: 

1. A: sama kuat 

B: tidak terdengar 

2. A: tidak terdengar 

B: sama kuat 

3. A: tidak terdengar 

B: tidak terdengar 

4. A: lebih lemah 

B: lebih lemah 

Menalar/mengasosiasi: 

Pertanyaan menggiring menyimpulkan: 

1. Jika A sama kuat dan B tidak terdengar, bagaimana sifat bunyi? 

2. Jika A tidak terdengar dan B sama kuat, bagaimana sifat bunyi? 

3. Jika A tidak terdengar dan B tidak terdengar, bagaimana sifat bunyi? 

4. Jika A lebih lemah dan B lebih lemah, bagaimana sifat bunyi? 

Kesimpulan: 

1. Bunyi dipantulkan 

2. Bunyi diteruskan 



3. Bunyi diserap 

4. Bunyi dipantulkan, diteruskan, dan diserap 

Kegiatan 4: 

Mengamati: 

Kelelawar mampu terbang di malam hari tanpa mengalami gangguan, padahal diketahui bahwa 

mata kelelawar itu buta. Apa yang menyebabkan kelelawar bisa terbang dimalam hari tanpa 

gangguan apapun?  

Menanya: 

 Bagaimana kelelawar yang buta dapat menghindari benda-benda yang dilewati ketika terbang saat 

malam hari? 

Mencoba I: 

Secara berkelompok siswa bekerjasama menganalisis sistem sonar pada kelelawar dengan membaca 

teks unit 7 (system sonar) halaman 218. 

Pertanyaan menggiring mengamati: 

1. Apa yang menyebabkan kelelawar bisa terbang tanpa gangguan apapun pada malam hari? 

2. Jika mata kelelawar buta lalu organ apa yang bertanggungjawab dalam mendeteksi keadaan 

lingkungan di sekitarnya? 

3. Bagaimana kelelawar mampu mendeteksi keadaan linkungannya pada keadaan gelap-gulita 

sehingga mereka tak pernah menabrak benda yang dilaluinya atau menabrak kawannya? 

Hasil pengamatan: 

1.  Kelelawar menggunakan telinga (indra pendengaran) untuk mengenali keadaan 

disekitarnya.  

2. Kelelawar menggunakan teknologi Sonar (Sound Navigation and Ranging) untuk mendeteksi 

keadaan lingkungannya sehingga mampu terbang tanpa menabrak benda yang dilaluinya 

atau kawannya. 

Menalar/mengasosiasi: 



Pertanyaan menggiring menyimpulkan: 

1. Apa yang dimaksud dengan sistem sonar? 

Kesimpulan: 

Sonar (Sound Navigation and Ranging) adalah sebuah teknik untuk mendeteksi keberadaan suatu 

objek atau benda.  

Bagaimana prinsip kerja sistem sonar pada kelelawar? 

Mencoba II: 

Siswa ditugaskan mengamati percobaan berikut yang menunjukkan cara kelelawar mengenali 

lingkungannya dengan menggunakan sistem sonar. 

A. Transmitter diletakkan secara berhadapan dengan receiver 

 

Pertanyaan menggiring mengamati: 

1. Ketika transmitter di on kan, bagaimana keadaan jarum yang ditunjukkan oleh receiver?  

Hasil pengamatan: 

1. Ketika transmitter di on kan,  jarum yang ditunjukkan pada receiver bergerak 

Kesimpulan: 

Gelombang yang dipancarkan oeh transmitter ditangkap oleh receiver 

 

B. Transmitter dipancarkan dan mengenai sesuatu 



 

 

Pertanyaan menggiring mengamati: 

1. Jika transmitter di on kan dan mengenai sesuatu, maka receiver harus diletakkan dimana? 

Hasil pengamatan: 

Saat transmitter di on kan dan mengenai sesuatu, receiver harus diletakkan di posisi B. 

Kesimpulan: 

Receiver diletakkan sepihak dengan transmitter (di depan penghalang). 

Info: inilah yang disebut sistem sonar. 

Pemecahan Masalah: 

1. bagaimana persamaan percobaan B dengan tubuh kelelawar? 

2. bagaimana perbedaan percobaan B dengan tubuh kelelawar? 

3. bagaimana prinsip kerja sistem sonar pada kelelawar?   

Persamaan dari percobaan B dengan tubuh kelelawar adalah dalam tubuh kelelawar juga memiliki 

transmitter dan receiver. Perbedaanya, pada percobaan B transmitter dan receiver terdiri dari dua 

alat yang berbeda sedang pada tubuh kelelawar memiliki keduanya. Bunyi dari mulutnya sebagai 

transmitter dan telinganya sebagai receiver. Kelelawar mengeluarkan bunyi, misalnya bunyi tersebut 

mengenai pohon, maka bunyi tersebut dipantulkan oleh pohon kemudian ditangkap oleh telinga 

kelelawar . Dengan cara ini kelelawar dapat menghindari benda-benda disekitarnya. 

 

 



J. Penilaian 
Penilaian pencapaian KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan 
menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran 
sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan 
penilaian diri. 

1. Instrumen 
a. Lembar Pengamatan Sikap 

Pengamatan Perilaku Ilmiah 

Rubrik Penilaian Perilaku Ilmiah 

No Aspek yang dinilai Rubrik 

1. 

 

 

 

Menunjukkan rasa 

ingin tahu 

 

3: Menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, antusias, aktif dalam 

kegiatan kelompok  

 

2:  Menunjukkan rasa ingin tahu, namun tidak terlalu antusias, dan 

baru terlibat aktif dalam kegiatan kelompok ketika disuruh 

 

1:  Tidak menunjukkan antusias dalam pengamatan, tidak terlibat 

aktif dalam kegiatan kelompok  walaupun telah didorong untuk 

terlibat. 

2. Ketelitian dalam 

pengamatan 

 

 

3: Mengamati percobaan yang ditunjukkan dengan sangat teliti 
 

2: Mengamati percobaan yang ditunjukkan dengan kurang   teliti 
 

1: Mengamati percobaan yang ditunjukkan dengan tidak teliti 

 

3.  Ketekunan dan 

tanggung jawab 

dalam belajar dan 

bekerja baik secara 

individu maupun 

berkelompok 

3: Tekun dalam menyelesaikan tugas dengan hasil terbaik yang bisa 

dilakukan, berupaya tepat waktu 

 

2:  Berupaya tepat waktu dalam menyelesaikan tugas, namun 

belum menunjukkan upaya terbaiknya 

 

1:  Tidak berupaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas, 

dan tugasnya tidak selesai  

 

4.   Berkomunikasi 3: Aktif dalam tanya jawab, dapat mengemukaan gagasan atau ide, 
menghargai pendapat siswa lain  

 
2: Aktif dalam tanya jawab,  tidak ikut  mengemukaan gagasan atau 



ide, menghargai pendapat siswa lain 

 

1: Aktif dalam tanya jawab,  tidak ikut  mengemukaan gagasan atau 

ide, kurang menghargai pendapat siswa lain 

 

2. Lembar SoalPengetahuan 

No  Indikator  Butir instrumen  

1.  Menjelaskan bagaimana 
bunyi dapat terdengar. 

Jelaskanbagaimana proses merambatnya bunyi dari sumber 
bunyi sampai ke telinga kita! 

 

2.  Menunjukkan melalui 
percobaan bahwa salah 
satu syarat terdengarnya 
bunyi  adalah adanya 
sumber bunyi. 
 

Percobaan apa yang harus dilakukan untuk menunjukkan 
bahwa salah satu syarat terdengarnya bunyi adalah adanya 
sumber bunyi? 

3. Menunjukkan melalui 
penerapan dalam 
kehidupan sehari-hari 
bahwa bunyi dapat 
diserap. 

Agar suara tidak terdengar ke luar ruangan dan tidak terjadi 
pantulan dalam ruangan sendiri saat bernyanyi keras, apakah 
cukup dengan tembok biasa, atau apakah pada tembok harus 
dilapisi sesuatu? Jika harus dilapisi sesuatu, maka lapisannya 
harus dari bahan apa? 
 

4. Menunjukkan melalui 
percobaan bahwa bunyi 
dapat diteruskan dan 
dipantulkan. 
 
 
 
 
 

Perhatikan gambar di bawah ini. 
 
 
 
 
Saat tabung dilapisi dengan selembar tripleks, bunyi dari 
sumber bunyi dapat terdengar. Ketika lapisan tripleks 
ditambah menjadi beberapa lapisan, apakah bunyi masih 
dapat terdengar? Jelaskan alasannya! 
 

5. Menunjukkan prinsip 
kerja sistem sonar melalui 
gambar. 

Perhatikan gambar di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
Pada saat kelelawar berada pada posisi Q, pohon mana yang 
akan memantulkan suara dari kelelawar? Gambarkan proses 
pemantulannya! 
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