
  

 
 

 

Catatan: 

- Rencana Pembelajaran ini adalah salah satu pilihan metode belajar mengajar daring (online) yang 
disediakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bekerja sama dengan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, 
Sekolahmu dan Semua Murid Semua Guru. 

- Para guru didorong untuk memberikan pengalaman belajar yang tetap mengutamakan kebutuhan anak 
didik. Membuat rencana pembelajaran secara mandiri, menggunakan berbagai sumber pengetahuan, serta 
konten dan teknologi sebagai cara mengajar adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Rencana pembelajaran 
ini bisa menjadi sumber inspirasi. 

- Sekolahmu menyediakan perpustakaan konten digital (video, infografis, dan lain-lain) yang dapat diakses 
oleh para guru untuk merancang pembelajaran secara mandiri di www.sekolah.mu/tanpabatas . 

 

Gelombang Bunyi  

Tujuan belajar 

 

Menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dalam teknologi 

Materi/topik  Gelombang Bunyi 

Mata Pelajaran 

Kelas 

Fisika 

XI SMA  

Alat/media WA Kelas 

Bahan/materi Video Mengenal Gelombang Bunyi 

https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-

dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/mengenal-gelombang-bunyi/ 

Video Konsep Gelombang Bunyi 

https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-

dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/konsep-gelombang-bunyi/ 

Video Penerapan Gelombang Bunyi dalam Teknologi 

https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-

dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/penerapan-gelombang-bunyi-dala

m-teknologi/ 

Soal Latihan 

https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-

dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/tugas-mandiri-8/ 

 

Penilaian Lembar diskusi kelompok dan latihan soal 

 
 

 Alokasi 

waktu 

Langkah dan Penjelasan Instruksi teks WA Penilaian 

http://www.sekolah.mu/tanpabatas
https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/mengenal-gelombang-bunyi/
https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/mengenal-gelombang-bunyi/
https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/konsep-gelombang-bunyi/
https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/konsep-gelombang-bunyi/
https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/penerapan-gelombang-bunyi-dalam-teknologi/
https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/penerapan-gelombang-bunyi-dalam-teknologi/
https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/penerapan-gelombang-bunyi-dalam-teknologi/
https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/tugas-mandiri-8/
https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/tugas-mandiri-8/


  

 
 

1. 5-10 

menit 

Pendahuluan 

Guru membuka pertemuan. 

 

Guru mengecek kehadiran 

siswa. 

 

Guru memberitahu topik 

pelajaran hari ini. 

Selamat pagi semuanya. 

Semoga kita semua dalam keadaan 

sehat. Terima kasih bagi yang sudah 

hadir tepat waktu di WAG kelas kita. 

Hari ini kita akan belajar dari rumah. 

Ingat ini bukan masa libur, karena itu 

kita perlu meluangkan waktu setiap 

hari untuk mengikuti aktivitas 

pelajaran secara online. 

 

Pertama, kita coba cek siapa saja yang 

sudah masuk dan hadir dalam WAG 

kelas saat ini. Minta tolong 

masing-masing mengirim pesan berisi 

nama lengkap kalian ya. 

 

Jika ada yang belum hadir, apakah ada 

yang punya informasi siapa dan 

mengapa? Apakah ada yang bisa 

membantu untuk mengajaknya ikut 

hadir? 

 

Baik, jika sudah siap, mari kita mulai. 

Hari ini kita akan belajar tentang 

gelombang bunyi.  

 

2.  

 

5-10 

Menit 

Guru menanyakan kepada 

siswa tentang pengertian 

gelombang bunyi. 

 

Guru menginstruksikan siswa 

untuk mengakses tautan 

penjelasan gelombang bunyi. 

 

Pernahkah kalian  mendengar sensor 

mobil  saat parkir? Pernahkan kalian 

mendengar bunyi sirine ambulan dari 

kejauhan? Semua itu adalah contoh 

penerapan gelombang bunyi. Tapi 

sebenarnya, apa sih gelombang bunyi 

itu? Ada yang bisa menjelaskan? 

 

[siswa menjawab pertanyaan guru] 

 

Beri emoticon tepuk tangan untuk 

teman kalian yang telah menjawab 

dengan baik. 

 

[siswa mengirim emoticon tepuk 

tangan] 

 



  

 
 

 

Apa ada yang mau menambahkan? 

Atau ada yang punya pendapat lain 

mengenai pengertian gelombang 

bunyi? 

 

[siswa menjawab pertanyaan guru] 

 

Bagus sekali, anak-anak. Tepuk tangan 

untuk kita semua  

 

[siswa mengirim emoticon tepuk 

tangan] 

 

Baiklah, mari kita simak penjelasan 

singkat berikut ini mengenai 

gelombang bunyi: 

https://www.sekolah.mu/courses/fisi

ka-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-d

ki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/

mengenal-gelombang-bunyi/ 

 

 

3.  30 

menit 

Guru menginstruksikan siswa 

untuk menonton video 

tentang konsep gelombang 

bunyi 

 

Guru menginstruksikan siswa 

untuk membaca artikel 

tentang penerapan gelombang 

bunyi dalam teknologi 

 

 

Bagaimana anak-anak? Sudah paham? 

 

[siswa menjawab pertanyaan guru] 

 

Kalau sudah paham, mari kita pelajari 

konsep gelombang bunyi. Silakan 

kalian simak penjelasan pada tautan 

berikut ini: 

https://www.sekolah.mu/courses/fisi

ka-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-d

ki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/

konsep-gelombang-bunyi/ 

 

Setelah itu, kalian bisa klik Aktivits 

Berikutnya, atau mengakses tautan 

https://www.sekolah.mu/courses/fisi

ka-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-d

ki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/

 

https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/mengenal-gelombang-bunyi/
https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/mengenal-gelombang-bunyi/
https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/mengenal-gelombang-bunyi/
https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/mengenal-gelombang-bunyi/
https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/konsep-gelombang-bunyi/
https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/konsep-gelombang-bunyi/
https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/konsep-gelombang-bunyi/
https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/konsep-gelombang-bunyi/
https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/penerapan-gelombang-bunyi-dalam-teknologi/
https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/penerapan-gelombang-bunyi-dalam-teknologi/
https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/penerapan-gelombang-bunyi-dalam-teknologi/


  

 
 

penerapan-gelombang-bunyi-dalam-t

eknologi/ untuk membaca artikel 

tentang Penerapan Gelombang Bunyi 

dalam Teknologi. 

 

Kita berkumpul lagi di WAG 30 menit 

kemudian, ya. 

 

(beri siswa waktu untuk mengakses 

video dan artikel selaam 30 menit) 

 

4. 15 

menit 

Guru menanyakan kepada 

siswa, apakah ada yang belum 

dipahami dari penjelasan 

materi di video dan artikel. 

Lalu, mempersilakan siswa lain 

untuk menjawab pertanyaan 

temannya. 

 

 

Semuanya sudah menonton videonya, 

dan membaca artikelnya 

kan? Bagaimana? Sudah paham 

belum? Silakan bertanya jika masih 

belum paham, ya. 

 

[siswa mengajukan pertanyaan] 

 

Ada yang bisa menjawab pertanyaan 

dari teman kalian? Saya persilakan 

bagi yang ingin menjawab. Tidak perlu 

takut salah. Kita diskusi sama-sama. 

 

[siswa menanyakan hal yang belum 

dipahami, dibantu oleh guru dan 

teman lainnya] 

 

5 20 

Menit 

Guru memberikan topik 

diskusi kepada siswa. Lalu 

siswa berdiskusi dengan 

kelompoknya. 

 

Bagaimana? Apakah sudah paham 

semuanya? Kalau sudah tidak ada 

pertanyaan, sekarang saatnya anda 

masuk ke WAG kelompok.  

 

Silakan diskusikan bersama kelompok 

kalian tentang video tersebut:  

 

➢ Bagaimana karakteristik 

gelombang bunyi?  

➢ Bagaimana kecepatan 

gelombang bunyi?  

➢ Bagaimana persamaan 

kecepatan gelombang bunyi 

Penilaian 

kelompok 

oleh 

guru 

berdasarkan 

lembar 

diskusi 

yang 

dikerjakan 

oleh 

masing-masin

g 

kelompok 

siswa. 

https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/penerapan-gelombang-bunyi-dalam-teknologi/
https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/penerapan-gelombang-bunyi-dalam-teknologi/


  

 
 

dalam berbagai zat yang 

dilaluinya?  

➢ Bagaimana gelombang bunyi 

dapat didengar oleh telinga? 

 
Bacalah materi tentang Gelombang 
Bunyi dari buku teks pelajaran  atau 
dari sumber lain seperti internet 
dengan cermat dan penuh 
konsentrasi untuk menambah 
informasi tentang gelombang bunyi. 
 
Tuliskan hasil diskusimu dengan 
kelompokmu dalam buku catatan, lalu 
kirimkan lembar diskusinya ke WA 
pribadi saya, ya. 
 
Apa ada yang ingin ditanyakan 
tentang tugasnya?  
 
[siswa menjawab pertanyaan guru] 
 
Kalau sudah paham dengan tugasnya, 
silakan kalian kerjakan selama 20 
menit. Selamat mengerjakan! Kita 
berkumpul kembali di grup ini 20 
menit lagi. 

6 5 menit Guru meminta perwakilan 

siswa untuk menyimpulkan 

pembelajaran hari ini. 

 

Guru mengirim pesan untuk 

mengakses dan mengerjakan 

soal. 

 

Guru meminta siswa untuk 

mengirimkan refleksi 

pembelajaran ke WA pribadi 

guru. 

 

Guru menutup pertemuan. 

Semuanya sudah selesai berdiskusi 

atau belum? apa kesimpulan dari 

pembelajaran kita? 

Siapa yang mau menyimpulkan ? 

 

[satu orang siswa memberikan 

kesimpulan] 

 

Terima kasih. Tepuk tangan untuk 

teman kalian.  

 

Nah untuk memahami lebih lanjut 

tentang bunyi.. Silahkan kalian 

kerjakan soal latihan pada tautan 

dibawah ini. Jangan lupa baca 

instruksinya baik-baik, ya. Berikut 

tautannya: 

 



  

 
 

https://www.sekolah.mu/courses/fisi

ka-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-d

ki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/

tugas-mandiri-8/ 

 

Terakhir, sebelum saya menutup 

pertemuan kali ini, saya ingin 

masing-masing dari kalian 

merefleksikan pembelajaran kita kali 

ini, yaitu tentang: 

1. Informasi baru apa yang kamu 

dapatkan setelah menyimak 

pertemuan ini? 

2. Apa yang akan kamu lakukan 

dengan pengetahuan ini? 

Tulis refleksinya dan kirimkan ke WA 

pribadi saya, ya. 

 

Terima kasih atas partisipasi kalian 

yang luar biasa pada pertemuan kita 

hari ini. Sampai jumpa di pertemuan 

selanjutnya! 

 

Perancang RPP: Setyo Warjanto 

 

--- 
Mari ambil peran dalam #sekolahlawancorona untuk menjadi bagian dari jaringan Sekolah Merdeka Belajar, 
Merdeka Berkolaborasi dan Merdeka Berkarya  
  
Jika Sekolah Anda, atau Ibu/Bapak guru bersedia untuk mengajar secara live di Kelas.mu Belajar LIVE hubungi 
08568402400 / 085795725418 untuk mengatur jadwal #mengajartanpabatas bersama Komunitas Guru Belajar 
Nusantara. 
 
Jika Sekolah Anda, atau Ibu/Bapak guru bersedia untuk berkarya bersama, berkolaborasi membuat rencana 
pembelajaran harian yang digunakan oleh lembaga dan Dinas Pendidikan seluruh Indonesia, silahkan hubungi 
jaringansekolah@sekolahmu.co.id atau 081317564416 
 
Terima kasih kepada semua mitra yang telah mendukung #kerjabarenganlawancorona. Sekolah-sekolah berikut 
telah menjadi relawan yang memastikan semua dan setiap anak #belajartanpabatas 

 

SDN Cakung Timur 09 SDN Ujung Menteng 02 
SDN Cakung Timur 04 

Pagi 
SDN Ujung Menteng 03 

Pagi SDN Cakung Timur 06 Sekolah Cikal SD Negeri Ledok 5 

SLB Negeri Binjai SDIT Samba Taruma 
Sekolah Alam Bambu 

Item 
SD Islam Al Azhar 60 

Pekalongan SMPN 1 SMPN 7 SMPN 8 

https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/tugas-mandiri-8/
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https://www.sekolah.mu/courses/fisika-kelas-xi_-sma-k-dinas-pendidikan-dki/topik/gelombang-bunyi-3/aktivitas/tugas-mandiri-8/
mailto:jaringansekolah@sekolahmu.co.id


  

 
 

SMPN 40 SMPN 41 SMPN 75 SMPN 92 SMPN 107 SMPN 116 SMPN 119 

SMPN 135 SMPN 182 SMPN 211 SMPN 229 SMPN 231 SMPN 263 
SMP Lazuardi Al Falah 

GIS 
SMP Ar Rahman Islamic 

School Bukit Cinere 
SMPN 21 Hulu Sungai 

Tengah SMAN 1 SMAN 8 SMAN 10 SMAN 22 SMAN 25 

SMAN 28 SMAN 33 SMAN 38 SMAN 39 SMAN 54 SMAN 60 SMAN 71 

SMAN 73 SMAN 74 SMAN 77 SMAN 103 SMAN 111 
SMK Prakarya 
Internasional SMK Yadika 2 

SMK Muhammadiyah 
Kota Pekalongan 

SMK Darussalam 
Makassar SMK Negeri 7 Makassar     

 
 

Daftar lengkap komunitas dan organisasi di Jaringan Semua Murid Semua Guru 
juga korporasi yang peduli dapat dilihat di www.sekolah.mu/tanpabatas. 

 

http://www.sekolah.mu/tanpabatas

