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RPP KELAS EKSPERIMEN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

( RPP )

NAMA SEKOLAH : SD NEGERI CANDIGARON 01

MATA PELAJARAN : IPA

KELAS / SEMESTER : IV / II

ALOKASI WAKTU : 2 X 35 MENIT (2XPERTEMUAN)

MATERI POKOK : ENERGI ALTERNATIF

A. STANDAR KOMPETENSI

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari -

hari.

B. KOMPETENSI DASAR

8.2 Menjelaskan berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya

C. INDIKATOR

1. Mengidentifikasi berbagai sumber energi alternatif

2. Menjelaskan cara memanfaatkan berbagai sumber energi alternatif (matahari, air,

angin, dan bahan bakar bio).

3. Memberi contoh benda – benda yang menggunakan sumber energi alternatif.

4. Menyebutkan keuntungan energi alternatif

5. Menyebutkan kesulitan penggunaan energi alternatif.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Dengan media puzzle, siswa dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi alternatif

(matahari, air, angin, dan panas bumi) dengan benar.

2. Dengan media puzzle, siswa dapat menjelaskan cara memanfaatkan berbagai sumber

energi alternatif (matahari, air, angin, dan panas bumi) dengan benar.

3. Dengan media puzzle, siswa dapat memberi contoh benda – benda yang

menggunakan sumber energi alternative dengan benar.

4. Dengan media puzzle, siswa dapat menyebutkan keuntungan energi alternative

dengan benar.

5. Dengan media puzzle, siswa dapat menyebutkan kesulitan penggunaan energi

alternative dengan benar.
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Karakter siswa yang diharapkan : Tanggung Jawab, Disiplin, Jujur, Toleransi,

Demokratis, dan Bersahabat

E. MATERI AJAR

A. Sumber Energi Alternatif

1. Matahari

Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi yang berupa energi

panas dan energi cahaya. Energi panas matahari dapat digunakan secara langsung,

misalnya untuk mengeringkan pakaian. Energi cahaya matahari menerangi bumi

pada siang hari. Selain itu, cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan hijau untuk

melakukan fotosintesis. Energi cahaya matahari juga digunakan untuk

memanaskan air atau menghasilkan listrik. Oleh karena itu, energi cahaya biasa

disebut sebagai tenaga surya. Pemanasan air dengan tenaga surya memerlukan alat

yang disebut panel surya. Panel surya biasa dibuat dari lempengan logam hitam

yang dihubungkan dengan pipa air. Lempengan ini akan memindahkan panas

matahari ke air yang mengalir di sepanjang pipa.

Gambar 1

Panel Surya

Tenaga surya juga dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Alat yang

diperlukan untuk menghasilkan listrik ini berupa cermin cekung dan turbin.

Cermin ini akan bergerak mengikuti arah matahari saat melintas di langit. Cermin

ini kemudian memfokuskan cahaya ke sebuah menara. Di menara tersebut panas

yang diserap digunakan untuk mendidihkan air. Uap yang dihasilkan digunakan

untuk menggerakkan turbin. Turbin inilah yang akan menghasilkan listrik. Listrik

tenaga surya sangat bermanfaat untuk masyarakat pedesaan atau tempat-tempat

terpencil. Listrik ini dapat digunakan untuk menyalakan lampu, televisi, bahkan
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lemari es. Energi cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik

menggunakan sel surya. Kegunaan sel surya di antaranya untuk menjalankan jam,

kalkulator, dan penerangan luar ruangan. Bahkan, sel surya dengan susunan yang

rumit dapat memberikan tenaga listrik ke satelit.

Gambar 2

Sel Surya

2. Air

Air merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang sangat bermanfaat.

Air dapat menghasilkan energi dalam bentuk arus

air, gelombang, dan air panas. Arus air biasa

dihasilkan oleh air terjun atau sungai. Tenaga yang

dihasilkan air ini biasa digunakan untuk memutar

turbin dari suatu generator listrik. Air terjun yang

jatuh seperti gambar di samping menyimpan energi

yang besar. Air yang jatuh tersebut dapat diarahkan

untuk memutar turbin. Akibatnya, turbin akan berputar sehingga generator listrik

bekerja. Generator tersebut dapat menghasilkan listrik yang digunakan untuk

keperluan sehari-hari. Oleh karena itu, di sekitar bendungan biasanya dibangun

pembangkit listrik. Turbin juga dapat digerakkan menggunakan tenaga pasang.

Saat laut pasang, air yang mengalir ke sungai atau muara sungai arusnya dapat

memutar turbin raksasa. Pada turbin ini dilengkapi penahan arus. Penahan arus

bekerja seperti bendungan yaitu memerangkap air, kemudian mengalirkannya

untuk menghasilkan listrik.

3. Angin

Angin merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting. Sejak zaman

dahulu, angin telah banyak digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Selain
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itu, angin digunakan untuk menggerakkan roda-roda penggilingan padi, sagu, dan

gandum.

Saat ini, angin banyak digunakan sebagai sumber energi alternatif. Misalnya

angin digunakan untuk memutar turbin yang memiliki bilah-bilah. Bilah-bilah ini

dihubungkan dengan sebuah generator. Saat bilah bergerak, generator akan

membangkitkan listrik. Selain ditentukan oleh kecepatan angin, energi listrik yang

dihasilkan juga ditentukan oleh panjang bilah turbin. Semakin panjang bilah yang

dimiliki suatu turbin, semakin besar pula listrik yang dihasilkan. Sebagai contoh,

sebuah turbin angin setinggi 40 m dapat menghasilkan listrik yang dapat

digunakan sekitar 100–150 rumah. Alat yang menghasilkan listrik dari tenaga

angin disebut juga Aerogenerator.

Gambar 3

Kincir Angin

4. Panas Bumi

Bumi yang berbentuk seperti bola, sesungguhnya tersusun dari beberapa

lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal ini

menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar.

Di beberapa tempat, sumber energi panas ini cukup dekat ke permukaan bumi

sehingga orang memanfaatkan tenaga panas bumi ini. Air yang mengalir ke dalam

tanah akan kembali kepermukaan sebagai uap air yang memancar. Air panas ini

disebut juga geyser.
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Gambar 4

Stasiun Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Tenaga panas bumi digunkan untuk menghasilkan listrik. Proses yang terjadi

di stasiun pembengkit listrik tenaga uap dapat kamu pelajari dari gambar 4. Air

dingin dari permukaan dipompa melalui pipa ke dalam tanah hingga ke lapisan

batuan panas. Saat sampai di sana, air langsung mendidih dan berubah menjadi

uap air panas. Uap panas ini memutar turbin. Turbin kemudian memutar generator

sehingga listrik dihasilkan.

B. Keuntungan Energi Alternatif

Energi alternatif digunakan dengan tujuan untuk mengatasi apabila sumber

energi utama habis karena tidak dapat diperbaharui. Energi alternatif memiliki

beberapa keuntungan dibandingkan dengan sumber energi utama, di antaranya adalah

sebagai berikut:

1. Harga relatif lebih murah dan terjangkau oleh seluruh masyarakat.

2. Tidak akan habis karena berasal dari matahari dan sumber daya alam lain yang

dapat diperbaharui.

3. Tidak menimbulkan pencemaran lingkungan apabila digunakan.

C. Kesulitan Penggunaan Energi Alternatif

1. Dibutuhkan teknologi tinggi untuk mengubah energi alternatif menjadi bentuk

energi yang dapat digunakan. Misalnya, para ahli harus dapat membuat alat yang

dapat menembus batuan panas di pusat bumi. Padahal, suhu yang tinggi dapat

membakar pipa pengebor.

2. Tersedianya energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Saat musim kemarau

panjang, misalnya, volume air di bendungan menyusut. Akibatnya, energi listrik

yang dihasilkan juga berkurang.
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F. METODE PEMBELAJARAN

Model : Pembelajaran Kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT)

Metode : Ceramah, Tanya Jawab, Demonstrasi, Pemberian Tugas, dan Diskusi

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan ke-1
Waktu Kegiatan Pembelajaran Metode

± 10 menit

Pendahuluan

 Ceramah
 Tanya Jawab

1. Mempersiapkan siswa secara moril dan materiil
untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.

2. Apresepsi
- Pernahkah kalian membaca atau mendengar

berita tentang kenaikan bahan bakar minyak
(BBM)? Apa penyebab dari kenaikan BBM itu?
Mengapa pemerintah menganjurkan kita untuk
menggunakan BBM sehemat mungkin?

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
4. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari

± 50 menit

Kegiatan Inti

 Ceramah
 Demonstrasi
 Tanya Jawab
 Pemberian

tugas
 Diskusi

1. Eksplorasi
 Guru bertanya jawab kepada siswa, apa saja yang

termasuk sumber energi alternatif? Digunakan
untuk apa saja energi alternatif itu? Nah sekarang
coba kalian jelaskan bagaimana cara
pemanfaatannya energi alternatif tersebut!

2. Elaborasi
a.Guru mendemonstrasikan macam – macam

sumber energi alternatif dengan menunjukkan
contoh – contoh sumber energi alternatif dan cara
memanfaatkannya.

b.Siswa dibagi menjadi 4 kelompok, masing –
masing kelompok terdiri dari 5-6 anak.

c.Masing – masing kelompok mendapat satu puzzle
dan lembar kerja peserta didik (LKPD).

d.Setiap kelompok menyusun puzzle yang
diperoleh dan mendiskusikan soal yang terdapat
di LKPD.

e.Guru berkeliling untuk memberikan bimbingan
seperlunya.

f. Kelompok yang dapat menyelesaikan paling
cepat dan menjawab pertanyaan dengan benar
mendapat skor awal yang paling tinggi.

g.Game Tournament
1. Guru mempersiapkan nomor undian, kartu soal

pada puzzle,dan kunci jawaban  di masing –
masing kelompok.

2. Masing – masing siswa akan melakukan
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turnamen pada kelompoknya masing – masing.
3. Setiap anggota kelompok mendapat giliran

yang berurutan untuk memilih nomor soal
yang sekaligus membuka satu persatu bagian
puzzle dan menjawab soal yang telah
diambilnya.

4. Soal akan dijawab oleh pemilih dan boleh
ditantang oleh anggota kelompok lain apabila
anggota kelompok lain mempunyai jawaban
yang berbeda.

5. Waktu menjawab soal adalah 30 detik, apabila
pemilih tidak bisa menjawab dalam waktu 30
detik maka akan dijawab oleh peserta di
sebelahnya.

6. Kartu soal yang berhasil dijawab akan
ditempel pada tempat yang sudah disediakan
sesuai nomornya. Apabila tidak ada yang bisa
menjawab atau jawaban tidak ada yang benar,
maka kartu soal tidak boleh ditempel di tempat
yang sudah disediakan dan ditumpuk di

tempat sendiri.
7. Soal akan dibacakan secara giliran berurutan

sampai kartu soal habis dan bagian – bagian
puzzle terbuka semua membentuk sebuah
gambar. Tugas terakhir kelompok yaitu
menjelaskan gambar tersebut.

3. Konfirmasi
a. Guru membahas hasil game dan

memberitahukan jumlah skor yang
dikumpulkan siswa masing – masing kelompok
sekaligus memberikan penghargaan/hadiah
pada kelompok terbaik.

b. Guru memberi motivasi kepada siswa supaya
belajar lebih giat lagi karena pada pertemuan
berikutnya masih akan diadakan Tournament.
Siapa yang mengumpulkan skor paling banyak
akan mendapat penghargaan juga.

± 10 menit

Penutup :

 Ceramah
 Tanya Jawab

1. Melalui bimbingan guru, siswa menyimpulkan hasil
kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung.

2. Guru memberikan refleksi kepada siswa.
3. Guru memberikan PR kepada siswa
4. Guru menutup pembelajaran

Pertemuan ke-2

± 10 menit

Pendahuluan

 Ceramah

1. Mempersiapkan siswa secara moril dan materiil
untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.

2. Apresepsi
- Pernahkah kalian melihat kincir angin? Di negara
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manakah yang banyak menggunakan kincir
angin? Digunakan untuk apakah kincir angin
tersebut?

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
4. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari.

 Tanya Jawab

± 50 menit

Kegiatan Inti

 Ceramah
 Demonstrasi
 Tanya Jawab
 Pemberian

tugas
 Diskusi

1. Eksplorasi
 Guru berdiskusi dengan siswa tentang contoh

benda – benda yang memanfaatkan sumber energi
alternatif
 Guru menjelaskan keuntungan dan kesulitan

dalam menggunakan energi alternatif
2. Elaborasi

a.Guru mendemonstrasikan contoh  benda-benda
yang memanfaatkan sumber energi alternatif.

b.Siswa dibagi menjadi 4 kelompok, masing –
masing kelompok terdiri dari 5-6 anak.

c.Masing – masing kelompok mendapat satu puzzle
dan lembar kerja peserta didik (LKPD).

d.Setiap kelompok menyusun puzzle yang
diperoleh dan mendiskusikan soal yang terdapat
di LKPD.

e.Guru berkeliling untuk memberikan bimbingan
seperlunya.

f. Kelompok yang dapat menyelesaikan paling
cepat dan menjawab pertanyaan dengan benar
mendapat skor awal yang paling tinggi.

g.Game Tournament
1. Guru mempersiapkan nomor undian, kartu soal

pada puzzle,dan kunci jawaban  di masing –
masing kelompok.

2. Masing – masing siswa akan melakukan
turnamen pada kelompoknya masing – masing.

3. Setiap anggota kelompok mendapat giliran
yang berurutan untuk memilih nomor soal
yang sekaligus membuka satu persatu bagian
puzzle dan menjawab soal yang telah
diambilnya.

4. Soal akan dijawab oleh pemilih dan boleh
ditantang oleh anggota kelompok lain apabila
anggota kelompok lain mempunyai jawaban
yang berbeda.

5. Waktu menjawab soal adalah 30 detik, apabila
pemilih tidak bisa menjawab dalam waktu 30
detik maka akan dijawab oleh peserta di
sebelahnya.

6. Kartu soal yang berhasil dijawab akan
ditempel pada tempat yang sudah disediakan
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sesuai nomornya. Apabila tidak ada yang bisa
menjawab atau jawaban tidak ada yang benar,
maka kartu soal tidak boleh ditempel di tempat
yang sudah disediakan dan ditumpuk di tempat
sendiri.

7. Soal akan dibacakan secara giliran berurutan
sampai kartu soal habis dan bagian – bagian
puzzle terbuka semua membentuk sebuah
gambar. Tugas terakhir kelompok yaitu
menjelaskan gambar tersebut.

3. Konfirmasi
a. Guru membahas hasil game dan

memberitahukan jumlah skor yang dikumpulkan
siswa masing – masing kelompok sekaligus
memberikan penghargaan/hadiah pada kelompok
terbaik.

b. Guru memberi motivasi kepada siswa supaya
belajar lebih giat lagi karena pada pertemuan
berikutnya masih akan diadakan Tournament.
Siapa yang mengumpulkan skor paling banyak
akan mendapat penghargaan juga.

± 10 menit

Penutup :

 Ceramah
 Tanya Jawab

1. Melalui bimbingan guru, siswa menyimpulkan
hasil kegiatan pembelajaran yang telah
berlangsung.

2. Guru memberikan evaluasi kepada siswa.
3. Guru menutup pembelajaran

H. ALAT DAN BAHAN

1. Alat peraga

- Puzzle gambar berbagai sumber energi alternatif

- Puzzle gambar contoh benda – benda yang memanfaatkan sumber energi

alternatif.

- Kartu Soal Game Tournament (terlampir).

- Kartu Jawaban Game Tournament (terlampir).

- Lembar Kegiatan Peserta Didik (terlampir).

2. Buku Sumber

- Kurikulum KTSP kelas IV

- Buku BSE. Choiril Azmiyawati dkk. IPA 4 Salingtemas untuk SD/MI kelas 4

- Buku BSE. Heri Sulistyanto dkk. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI kelas 4

- Buku BSE. Budi Wahyono dkk. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI kelas 4

- Internet
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I. PENILAIAN

Proses belajar : Unjuk Kerja Game Tournament

Hasil belajar : Tes Tertulis (objektif)

Lembar Skor Permainan

Nama Tim :

No Nama Pemain Skor

Total Skor
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Soal Evaluasi

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar !

1. Ada beberapa sumber energi seperti berikut :
I. Air terjun
II. Angin
III. Minyak bumi
IV. Sinar matahari
V. Batu bara
Sumber energi yang merupakan energi alternatif adalah . . . .
a. I, II, dan III
b. I, II, dan IV
c. II, III, dan IV
d. III, IV, dan V

2. Sumber energi alternatif yang dapat menghasilkan energi panas adalah . . . .
a. angin dan panas bumi
b. air dan angin
c. sinar matahari dan panas bumi
d. gelombang laut dan sinar matahari

3. Turbin raksasa di tepi laut dapat menghasilkan listrik dengan memanfaatkan energi . . . .
a. angin
b. sinar matahari
c. garam dalam air laut
d. gelombang laut

4. Perahu layar dapat bergerak dengan memanfaatkan energi alternatif yang berupa…..
a. sinar matahari
b. angin
c. aliran air
d. gelombang laut

5. Untuk menghasilkan listrik, pembangkit listrik tenaga panas bumi menghasilkan….
a. arus air
b. uap air
c. gelombang air
d. gemuruh air

6. Kesulitan pemakaian energi dari turbin air yaitu . . . .
a. biaya pembangunan mahal
b. menimbulkan polusi
c. tergantung cuaca
d. cepat habis
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7. Kelebihan dari energi alternatif  yaitu . . . .
a. mahal
b. tidak cepat habis
c. tergantung cuaca
d. tidak efisien

8. Indonesia sudah memanfaatkan sumber energi alternatif untuk pembangkit listrik. Sumber
energi alternatif yang paling banyak digunakan yaitu . . . .

a. aliran air
b. embusan angin
c. sinar matahari
d. gelombang laut

9. Di bawah ini merupakan kesulitan pemanfaatan energy alternative, kecuali . . . .
a. tersedianya energy dipengaruhi oleh musim
b. dibutuhkan teknologi tinggi untuk mengubah menjadi bentuk energy lain
c. dibutuhkan biaya yang besar untuk pemanfaatannya
d. energy yang dihasilkan sangat besar

10. Kegiatan di bawah ini memanfaatkan enrgi matahari, kecuali . . . .
a. pembuat garam
b. selancar air
c. pembuatan ikan asin
d. mengeringkan pakaian

11. Air terjun dapat digunakan untuk . . . .
a. PLTA
b. PLTN
c. PLTG
d. PLTS

12. Bentuk energi di bawah ini yang akan cepat habis yaitu . . . .
a. air dan angin
b. angin dan sinar matahari
c. minyak tanah dan batu bara
d. sinar matahari dan kayu bakar

13. Alat yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik adalah . . . .
a. sel surya
b. panel surya
c. generator
d. aerogenerator

14. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk . . . .
a. penghangat
b. fotosintesis
c. pernapasan
d. menggerakkan daun
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15. Pernyataan yang tepat mengenai hubungan energy yang berasal dari fosil dan energy
alternative adalah . . . . .

a. Energi yang berasal dari fosil lebih menguntungkan daripada energy alternative karena
mudah digunakan

b. Energi yang berasal dari fosil lebih menguntungkan daripada energy alternative karena
tersedia cukup banyak di alam

c. Energi alternative lebih menguntungkan daripada energy yang berasal dari fosil karena
tidak akan cepat habis

d. Energi alternative lebih menguntungkan daripada energy yang berasal dari fosil karena
mencemari lingkungan

16. Perhatikan pernyataan di bawah ini
(1) cepat habis jika digunakan terus – menerus
(2) tidak akan pernah habis
(3) tidak menimbulkan polusi
(4) penggunaan lebih mudah

Dari pernyataan di atas yang merupakan keuntungan penggunaan energi alternatif adalah . . . .
e. (1) dan (4)
f. (1) dan (3)
g. (2) dan (3)
h. (2) dan (4)

17. Energi alternatif yang ketersediannya dipengaruhi oleh musim adalah . . . .
a. panas bumi
b. batu bara
c. listrik
d. air

18. Alat yang digunakan untuk mengubah energy angin menjadi energi listrik adalah . . . .
a. generator
b. aerogenerator
c. sel surya
d. panel surya

19. Panel surya dapat menampung panas yang berasal dari . . . .
a. bulan
b. bintang
c. matahari
d. panas bumi

20. Kendaraan bermesin diesel menggunakan bahan bakar . . . .
a. solar
b. bensin
c. minyaktanah
d. avtur
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SILABUS

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Kelas / Semester : IV / II

Mata pelajaran : IPA Alokasi  Waktu : 2 x 35 menit

Standar Kompetensi :  Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari - hari.

Kompetensi
Dasar Indikator

Kegiatan
Pembelajaran

Media
Penilaian

Sumber
waktu

Pendidikan
KarakterPeraga Cetak CD

Menjelaskan
berbagai energi
alternatif dan
cara
penggunaannya

- Mengidentifikasi
berbagai sumber
energi alternatif

- Menjelaskan cara
memanfaatkan
berbagai sumber
energi alternatif
(matahari, air,
angin, dan bahan
bakar bio).

- Memberi contoh
benda – benda
yang
menggunakan
sumber energi
alternatif.

- Menyebutkan
keuntungan dan
kerugian energi
alternatif.

- Dengan bantuan
bimbingan dari
guru siswa
dapat,
mengidentifikasi
berbagai sumber
energi alternatif
dan cara
memanfaatkan

- Dengan bantuan
bimbingan dari
guru siswa dapat
memberi contoh
benda-benda
yang
menggunakan
energi alternatif

Puzzle Lembar
Kerja
Siswa

- Pengamatan
- Tertulis

- Kurikulum
KTSP kelas
4

- Buku BSE.
Ilmu
Pengetahua
n
Alamuntuk
SD/MI
kelas 4

- Buku BSE.
Mengenal
Lingkungan
Alam untuk
SD/MI
kelas 4

2 x 35
menit

Disiplin
Tanggung
Jawab
Jujur
Kerja Sama
Toleransi
Saling
Menghormati
dan
Menghargai
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Pertemuan 1

Lembar Kegiatan Peserta Didik

( LKPD )

Kelompok :

Anggota :

1. Diskusikanlah bersama kelompokmu tentang macam – macam sumber energi alternartif
dan cara memanfaatkan sumber energi alternartif, kemudian isilah kolom di bawah ini!
No Sumber energi alternatif Contoh pemanfaatannya

2. Susunlah puzzle yang sudah dibagikan pada masing – masing kelompok!
3. Setelah puzzle membentuk sebuah gambar jelaskan dengan singkat mengenai gambar

tersebut!
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Pertemuan 2

Lembar Kegiatan Peserta Didik

( LKPD )

Kelompok :

Anggota :

1. Diskusikanlah bersama kelompokmu contoh benda yang memanfaatkan energi alternartif,
keuntungan serta kesulitan penggunaan energi alternatif, kemudian isilah kolom di bawah
ini!
No Keuntungan Energi Alternatif Kesulitan Energi Alternatif

2. Susunlah puzzle yang sudah dibagikan pada masing – masing kelompok!
3. Setelah puzzle membentuk sebuah gambar jelaskan dengan singkat mengenai gambar

tersebut!
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Kartu Soal Game Tournament pertemuan 1

Untuk menghindari kelangkaan energy,
manusia mulai mencari energy . . . .

Negara yang dijuluki negeri kincir angin
adalah . . . .

Perahu layar dapat bergerak di laut dengan
memanfaatkan energi . . . .

Pembuatan garam oleh petani garam
tradisional memanfaatkan energi . . . .

Energi alternatif geothermal memanfaatkan . .
. .

Energi dari air terjun digunakan untuk  . . . .

Nelayan pergi menangkap ikan
memanfaatkan energi alternartif yaitu energi
.. . .

Air panas yang memancar keluar dari dalam
bumi disebut . . . .

Tumbuhan membutuhkan cahaya matahari
untuk . . . .

Sumber energi terbesar di bumi adalah . . . .

Energi yang terkandung di dalam inti bumi
adalah energi . . . .

Tenaga dari dalam bumi yang menghasilkan
panas disebut tenaga . . . .

Olahraga layang gantung memanfaatkan
energi . . . .

BBM kependekan dari . . . .

Sumber energi alternartif yang dapat
menghasilkan energi panas adalah . . . .

Angin merupakan udara yang . . . .

Minyak bumi adalah sumber energi yang tidak
dapat  . . . .

Energi alternartif yang merambat melalui
proses radiasi adalah . . . .

Batu bara berasal dari bahan . . . .

Tanaman yang dapat diolah menjadi energi
alternartif adalah . . . .
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Kartu Soal Game Tournament pertemuan 2

Mobil tenaga surya menggunakan sumber
tenaga . . . .

Dibutuhkan biaya yang besar merupakan
salah satu . . . energi alternartif.

Salah satu keuntungan dari energy alternative
adalah . . . .

Di atap sebuah rumah mewah sering ditemukan
alat yang dilapisi kaca dan di bawahnya terdapat
lapisan tembaga hitam yang berguna untuk . . . .

Alat yang berfungsi mengubah energi
matahari menjadi energi listrik adalah . . . .

Salah satu kesulitan dari penggunaan energi
alternartif adalah . . . .

Pembangkit listrik yang memanfaatkan energi
panas bumi adalah . . . .

Turbin raksasa di tepi laut dapat menghasilkan
listrik dengan memanfaatkan . . . .

Untuk menghasilkan listrik, pembangkit listrik
tenaga panas bumi menghasilkan . . . .

Mesin yang digunakan untuk pembangkit
listrik adalah . . . .

PLTA adalah pembangkit listrik yang
memanfaatkan energi . . . .

Layang – layang digerakkan dengan tenaga . . .

Di atap sebuah rumah mewah sering
ditemukan alat yang dilapisi kaca dan di
bawahnya terdapat lapisan tembaga hitam
yang berguna untuk . . . .

Kendaraan bermesin diesel menggunakan
bahan bakar . . . .

Ramah lingkungan berarti tidak menimbulkan
. . . .

Energi alternartif yang tersedianya
dipengaruhi oleh musim adalah . . .

Kincir air memnfaatkan energi alternartif
berupa . . . .

Alat yang dapat menghasilkan listrik dari
tenaga angin adalah . . . .

Energi matahari diubah menjadi energi . . .
dalam alat yang disebut panel surya.

Tidak mencemari lingkungan merupakan salah
satu . . . energi alternartif.
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Kartu Jawaban Game Tournament pertemuan 1

ALTERNATIF BELANDA

ANGIN

MATAHARI

ENERGI PANAS BUMI

SUMBER PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA AIR

ANGIN

GEYSER

PROSES FOTOSINTESIS

MATAHARI

PANAS BUMI

PANAS BUMI

ANGIN

BAHAN BAKAR MINYAK

MATAHARI

BERGERAK

DIPERBAHARUI

MATAHARI

FOSIL

TANAMAN JARAK
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Kartu Jawaban Game Tournament pertemuan 2

MATAHARI / SURYA KESULITAN

TIDAK MENIMBULKAN POLUSI
(boleh menjawab keuntungan yang lain)

MENYERAP / MENGUMPULKAN
ENERGI MATAHARI

SEL SURYA

DIBUTUHKAN TEKNOLOGI YANG
CANGGIH CANGGIH DAN BIAYA

YANG SANGAT TINGGI

PLTP

ENERGI AIR

UAP

GENERATOR

AIR

ANGIN

MENYERAP / MENGUMPULKAN
ENERGI MATAHARI

SOLAR

POLUSI

AIR

ANGIN

AEROGENERATOR

LISTRIK / PANAS

KEUNTUNGAN
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RPP KELAS KONTROL
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

( RPP )

NAMA SEKOLAH : SD NEGERI JUBELAN 01

MATA PELAJARAN : IPA

KELAS / SEMESTER : IV / II

ALOKASI WAKTU : 2 X 35 MENIT (2XPERTEMUAN)

MATERI POKOK : ENERGI ALTERNATIF

A. STANDAR KOMPETENSI

8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari -

hari.

B. KOMPETENSI DASAR

8.2 Menjelaskan berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya

C. INDIKATOR

1. Mengidentifikasi berbagai sumber energi alternatif

2. Menjelaskan cara memanfaatkan berbagai sumber energi alternatif (matahari, air,

angin, dan bahan bakar bio).

3. Memberi contoh benda – benda yang menggunakan sumber energi alternatif.

4. Menyebutkan keuntungan energi alternative

5. Menyebutkan kesulitan penggunaan energi alternatif.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Dengan Team Game Tournament siswa dapat mengidentifikasi berbagai sumber

energi alternatif (matahari, air, angin, dan panas bumi) dengan tepat.

2. Dengan Team Game Tournament siswa dapat menjelaskan cara memanfaatkan

berbagai sumber energi alternatif (matahari, air, angin, dan panas bumi) dengan tepat.

3. Dengan Team Game Tournament siswa dapat memberi contoh benda – benda yang

menggunakan sumber energi alternatif dengan tepat.

4. Dengan Team Game Tournament siswa dapat menyebutkan keuntungan energi

alternatif dengan tepat.

5. Dengan Team Game Tournament siswa dapat menyebutkan kesulitan penggunaan

energi alternatif dengan tepat.
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Karakter siswa yang diharapkan : Tanggung Jawab, Disiplin, Jujur, Toleransi,

Demokratis, dan Bersahabat

E. MATERI AJAR

A. Sumber Energi Alternatif

1. Matahari

Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi yang berupa energi

panas dan energi cahaya. Energi panas matahari dapat digunakan secara langsung,

misalnya untuk mengeringkan pakaian. Energi cahaya matahari menerangi bumi

pada siang hari. Selain itu, cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan hijau untuk

melakukan fotosintesis. Energi cahaya matahari juga digunakan untuk

memanaskan air atau menghasilkan listrik. Oleh karena itu, energi cahaya biasa

disebut sebagai tenaga surya. Pemanasan air dengan tenaga surya memerlukan alat

yang disebut panel surya. Panel surya biasa dibuat dari lempengan logam hitam

yang dihubungkan dengan pipa air. Lempengan ini akan memindahkan panas

matahari ke air yang mengalir di sepanjang pipa.

Gambar 1

Panel Surya

Tenaga surya juga dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Alat yang

diperlukan untuk menghasilkan listrik ini berupa cermin cekung dan turbin.

Cermin ini akan bergerak mengikuti arah matahari saat melintas di langit. Cermin

ini kemudian memfokuskan cahaya ke sebuah menara. Di menara tersebut panas

yang diserap digunakan untuk mendidihkan air. Uap yang dihasilkan digunakan

untuk menggerakkan turbin. Turbin inilah yang akan menghasilkan listrik. Listrik

tenaga surya sangat bermanfaat untuk masyarakat pedesaan atau tempat-tempat

terpencil. Listrik ini dapat digunakan untuk menyalakan lampu, televisi, bahkan
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lemari es. Energi cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik

menggunakan sel surya. Kegunaan sel surya di antaranya untuk menjalankan jam,

kalkulator, dan penerangan luar ruangan. Bahkan, sel surya dengan susunan yang

rumit dapat memberikan tenaga listrik ke satelit.

Gambar 2

Sel Surya

2. Air

Air merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang sangat bermanfaat.

Air dapat menghasilkan energi dalam bentuk arus air, gelombang, dan air panas.

Arus air biasa dihasilkan oleh air terjun atau sungai. Tenaga yang dihasilkan air

ini biasa digunakan untuk memutar turbin dari suatu generator listrik. Air terjun

yang jatuh seperti gambar di samping menyimpan energi yang besar. Air yang

jatuh tersebut dapat diarahkan untuk memutar turbin. Akibatnya, turbin akan

berputar sehingga generator listrik bekerja. Generator tersebut dapat menghasilkan

listrik yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Oleh karena itu, di sekitar

bendungan biasanya dibangun pembangkit listrik. Turbin juga dapat digerakkan

menggunakan tenaga pasang. Saat laut pasang, air yang mengalir ke sungai atau

muara sungai arusnya dapat memutar turbin raksasa. Pada turbin ini dilengkapi

penahan arus. Penahan arus bekerja seperti bendungan yaitu memerangkap air,

kemudian mengalirkannya untuk menghasilkan listrik.

3. Angin

Angin merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting. Sejak zaman

dahulu, angin telah banyak digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Selain

itu, angin digunakan untuk menggerakkan roda-roda penggilingan padi, sagu, dan

gandum.

Saat ini, angin banyak digunakan sebagai sumber energi alternatif. Misalnya

angin digunakan untuk memutar turbin yang memiliki bilah-bilah. Bilah-bilah ini
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dihubungkan dengan sebuah generator. Saat bilah bergerak, generator akan

membangkitkan listrik. Selain ditentukan oleh kecepatan angin, energi listrik yang

dihasilkan juga ditentukan oleh panjang bilah turbin. Semakin panjang bilah yang

dimiliki suatu turbin, semakin besar pula listrik yang dihasilkan. Sebagai contoh,

sebuah turbin angin setinggi 40 m dapat menghasilkan listrik yang dapat

digunakan sekitar 100–150 rumah. Alat yang menghasilkan listrik dari tenaga

angin disebut juga Aerogenerator.

Gambar 3

Kincir Angin

4. Panas Bumi

Bumi yang berbentuk seperti bola, sesungguhnya tersusun dari beberapa

lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal ini

menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar.

Di beberapa tempat, sumber energi panas ini cukup dekat ke permukaan bumi

sehingga orang memanfaatkan tenaga panas bumi ini. Air yang mengalir ke dalam

tanah akan kembali kepermukaan sebagai uap air yang memancar. Air panas ini

disebut juga geyser.

Gambar 4

Stasiun Pembangkit Listrik Tenaga Uap
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Tenaga panas bumi digunkan untuk menghasilkan listrik. Proses yang terjadi

di stasiun pembengkit listrik tenaga uap dapat kamu pelajari dari gambar 4. Air

dingin dari permukaan dipompa melalui pipa ke dalam tanah hingga ke lapisan

batuan panas. Saat sampai di sana, air langsung mendidih dan berubah menjadi

uap air panas. Uap panas ini memutar turbin. Turbin kemudian memutar generator

sehingga listrik dihasilkan.

B. Keuntungan Energi Alternatif

Energi alternatif digunakan dengan tujuan untuk mengatasi apabila sumber

energi utama habis karena tidak dapat diperbaharui. Energi alternatif memiliki

beberapa keuntungan dibandingkan dengan sumber energi utama, di antaranya adalah

sebagai berikut:

1. Harga relatif lebih murah dan terjangkau oleh seluruh masyarakat.

2. Tidak akan habis karena berasal dari matahari dan sumber daya alam lain yang

dapat diperbaharui.

3. Tidak menimbulkan pencemaran lingkungan apabila digunakan.

C. Kesulitan Penggunaan Energi Alternatif

3. Dibutuhkan teknologi tinggi untuk mengubah energi alternatif menjadi bentuk

energi yang dapat digunakan. Misalnya, para ahli harus dapat membuat alat yang

dapat menembus batuan panas di pusat bumi. Padahal, suhu yang tinggi dapat

membakar pipa pengebor.

4. Tersedianya energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Saat musim kemarau

panjang, misalnya, volume air di bendungan menyusut. Akibatnya, energi listrik

yang dihasilkan juga berkurang.

F. METODE PEMBELAJARAN

Model : Pembelajaran Kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT)

Metode : Ceramah, Tanya Jawab, Demonstrasi, Pemberian Tugas, dan Diskusi

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan ke-1
Waktu Kegiatan Pembelajaran Metode

Pendahuluan
1. Mempersiapkan siswa secara moril dan materiil

untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.
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± 10 menit
2. Apresepsi

- Pernahkah kalian membaca atau mendengar
berita tentang kenaikan bahan bakar minyak
(BBM)? Apa penyebab dari kenaikan BBM itu?
Mengapa pemerintah menganjurkan kita untuk
menggunakan BBM sehemat mungkin?

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
4. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari

 Ceramah
 Tanya Jawab

± 50 menit

Kegiatan Inti

 Ceramah
 Demonstrasi
 Tanya Jawab
 Pemberian

tugas
 Diskusi

1. Eksplorasi
 Guru bertanya jawab kepada siswa, apa saja yang

termasuk sumber energi alternatif? Digunakan
untuk apa saja energi alternatif itu? Nah sekarang
coba kalian jelaskan bagaimana cara
pemanfaatannya energi alternatif tersebut!

2. Elaborasi
a.Guru mendemonstrasikan macam – macam

sumber energi alternatif dengan menunjukkan
contoh – contoh sumber energi alternatif dan cara
memanfaatkannya.

b.Siswa dibagi menjadi 4 kelompok, masing –
masing kelompok terdiri dari 5-6 anak.

c.Masing – masing kelompok mendapat lembar
kerja peserta didik (LKPD).

d.Setiap kelompok mendiskusikan soal yang
terdapat di LKPD.

e.Guru berkeliling untuk memberikan bimbingan
seperlunya.

f. Game Tournament
1. Guru mempersiapkan nomor undian, kartu

soal,dan kunci jawaban  di masing – masing
kelompok.

2. Masing – masing siswa akan melakukan
turnamen pada kelompoknya masing –
masing.

3. Setiap anggota kelompok mendapat giliran
yang berurutan untuk memilih nomor soal dan
menjawab soal yang telah diambilnya.

4. Soal akan dijawab oleh pemilih dan boleh
ditantang oleh anggota kelompok lain apabila
anggota kelompok lain mempunyai jawaban
yang berbeda.

5. Waktu menjawab soal adalah 30 detik, apabila
pemilih tidak bisa menjawab dalam waktu 30
detik maka akan dijawab oleh peserta di
sebelahnya.

6. Kartu soal yang berhasil dijawab disimpan
oleh pemenang pemenang, 1 soal poin 100.
Apabila tidak ada yang bisa menjawab maka
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kartu ditumpuk di tempat tersendiri.
7. Soal akan dibacakan secara giliran berurutan

sampai kartu soal habis.
3. Konfirmasi

a. Guru membahas hasil game dan
memberitahukan jumlah skor yang
dikumpulkan siswa masing – masing kelompok
sekaligus memberikan penghargaan/hadiah
pada kelompok terbaik.

b. Guru memberi motivasi kepada siswa supaya
belajar lebih giat lagi karena pada pertemuan
berikutnya masih akan diadakan Tournament.
Siapa yang mengumpulkan skor paling banyak
akan mendapat penghargaan juga.

± 10 menit

Penutup :

 Ceramah
 Tanya Jawab

1. Melalui bimbingan guru, siswa menyimpulkan
hasil kegiatan pembelajaran yang telah
berlangsung.

2. Guru memberikan refleksi kepada siswa.
3. Guru memberikan PR kepada siswa
4. Guru menutup pembelajaran

Pertemuan ke-2

± 10 menit

Pendahuluan

 Ceramah
 Tanya Jawab

1. Mempersiapkan siswa secara moril dan materiil
untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.

2. Apresepsi
- Pernahkah kalian melihat kincir angin? Di negara

manakah yang banyak menggunakan kincir
angin? Digunakan untuk apakah kincir angin
tersebut?

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
4. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari.

± 50 menit

Kegiatan Inti

 Ceramah
 Demonstrasi
 Tanya Jawab
 Pemberian

tugas
 Diskusi

1. Eksplorasi
 Guru berdiskusi dengan siswa tentang contoh

benda – benda yang memanfaatkan sumber energi
alternatif
 Guru menjelaskan keuntungan dan kesulitan

dalam menggunakan energi alternatif
2. Elaborasi

a.Guru mendemonstrasikan contoh benda-benda
yang memanfaatkan sumber energi alternatif.

b.Siswa dibagi menjadi 4 kelompok, masing –
masing kelompok terdiri dari 5-6 anak.

c.Masing – masing kelompok mendapat lembar
kerja peserta didik (LKPD).

d.Setiap kelompok mendiskusikan soal yang
terdapat di LKPD.
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e.Guru berkeliling untuk memberikan bimbingan
seperlunya.

f. Kelompok yang dapat menyelesaikan paling
cepat dan menjawab pertanyaan dengan benar
mendapat skor awal yang paling tinggi.

g.Game Tournament
1. Guru mempersiapkan nomor undian, kartu

soal,dan kunci jawaban  di masing – masing
kelompok.

2. Masing – masing siswa akan melakukan
turnamen pada kelompoknya masing – masing.

3. Setiap anggota kelompok mendapat giliran
yang berurutan untuk memilih nomor soal
menjawab soal yang telah diambilnya.

4. Soal akan dijawab oleh pemilih dan boleh
ditantang oleh anggota kelompok lain apabila
anggota kelompok lain mempunyai jawaban
yang berbeda.

5. Waktu menjawab soal adalah 30 detik, apabila
pemilih tidak bisa menjawab dalam waktu 30
detik maka akan dijawab oleh peserta di
sebelahnya.

6. Kartu soal yang berhasil dijawab disimpan
oleh pemenang pemenang, 1 soal poin 100.
Apabila tidak ada yang bisa menjawab maka
kartu ditumpuk di tempat tersendiri.

7. Soal akan dibacakan secara giliran berurutan
sampai kartu soal habis.

3. Konfirmasi
a. Guru membahas hasil game dan

memberitahukan jumlah skor yang
dikumpulkan siswa masing – masing
kelompok sekaligus memberikan
penghargaan/hadiah pada kelompok terbaik.

b. Guru memberi motivasi kepada siswa supaya
belajar lebih giat lagi karena pada pertemuan
berikutnya masih akan diadakan Tournament.
Siapa yang mengumpulkan skor paling banyak
akan mendapat penghargaan juga.

± 10 menit

Penutup :

 Ceramah
 Tanya Jawab

1. Melalui bimbingan guru, siswa menyimpulkan
hasil kegiatan pembelajaran yang telah
berlangsung.

2. Guru memberikan evaluasi kepada siswa.
3. Guru menutup pembelajaran
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H. ALAT DAN BAHAN

1. Alat peraga

- Gambar contoh benda – benda yang memanfaatkan sumber energi alternatif.

- Kartu Soal Game Tournament (terlampir).

- Kartu Jawaban Game Tournament (terlampir).

- Lembar Kegiatan Peserta Didik (terlampir).

2. Buku Sumber

- Kurikulum KTSP kelas IV

- Buku BSE. Choiril Azmiyawati dkk. IPA 4 Salingtemas untuk SD/MI kelas 4

- Buku BSE. Heri Sulistyanto dkk. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI kelas 4

- Buku BSE. Budi Wahyono dkk. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI kelas 4

- Internet

I. PENILAIAN

Proses belajar : Unjuk Kerja Game Tournament

Hasil belajar : Tes Tertulis (objektif)

Lembar Skor Permainan

Nama Tim :

No Nama Pemain Skor

Total Skor
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Soal Evaluasi

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar !

1. Ada beberapa sumber energi seperti berikut :
I. Air terjun
II. Angin
III. Minyak bumi
IV. Sinar matahari
V. Batu bara
Sumber energi yang merupakan energi alternatif adalah . . . .
a. I, II, dan III
b. I, II, dan IV
c. II, III, dan IV
d. III, IV, dan V

2. Sumber energi alternatif yang dapat menghasilkan energi panas adalah . . . .
a. angin dan panas bumi
b. air dan angin
c. sinar matahari dan panas bumi
d. gelombang laut dan sinar matahari

3. Turbin raksasa di tepi laut dapat menghasilkan listrik dengan memanfaatkan energi . . . .
a. angin
b. sinar matahari
c. garam dalam air laut
d. gelombang laut

4. Perahu layar dapat bergerak dengan memanfaatkan energi alternatif yang berupa…..
a. sinar matahari
b. angin
c. aliran air
d. gelombang laut

5. Untuk menghasilkan listrik, pembangkit listrik tenaga panas bumi menghasilkan….
a. arus air
b. uap air
c. gelombang air
d. gemuruh air

6. Kesulitan pemakaian energi dari turbin air yaitu . . . .
a. biaya pembangunan mahal
b. menimbulkan polusi
c. tergantung cuaca
d. cepat habis
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7. Kelebihan dari energi alternatif  yaitu . . . .
a. mahal
b. tidak cepat habis
c. tergantung cuaca
d. tidak efisien

8. Indonesia sudah memanfaatkan sumber energi alternatif untuk pembangkit listrik. Sumber
energi alternatif yang paling banyak digunakan yaitu . . . .

a. aliran air
b. embusan angin
c. sinar matahari
d. gelombang laut

9. Di bawah ini merupakan kesulitan pemanfaatan energi alternatif, kecuali . . . .
a. tersedianya energi dipengaruhi oleh musim
b. dibutuhkan teknologi tinggi untuk mengubah menjadi bentuk energi lain
c. dibutuhkan biaya yang besar untuk pemanfaatannya
d. energi yang dihasilkan sangat besar

10. Kegiatan di bawah ini memanfaatkan enrgi matahari, kecuali . . . .
a. pembuat garam
b. selancar air
c. pembuatan ikan asin
d. mengeringkan pakaian

11. Air terjun dapat digunakan untuk . . . .
a. PLTA
b. PLTN
c. PLTG
d. PLTS

12. Bentuk energi di bawah ini yang akan cepat habis yaitu . . . .
a. air dan angin
b. angin dan sinar matahari
c. minyak tanah dan batu bara
d. sinar matahari dan kayu bakar

13. Alat yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik adalah . . . .
a. sel surya
b. panel surya
c. generator
d. aerogenerator

14. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk . . . .
a. penghangat
b. fotosintesis
c. pernapasan
d. menggerakkan daun
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15. Pernyataan yang tepat mengenai hubungan energi yang berasal dari fosil dan energi
alternatif adalah . . . . .

a. Energi yang berasal dari fosil lebih menguntungkan daripada energi alternatif karena
mudah digunakan

b. Energi yang berasal dari fosil lebih menguntungkan daripada energi alternatif karena
tersedia cukup banyak di alam

c. Energi alternatif lebih menguntungkan daripada energi yang berasal dari fosil karena
tidak akan cepat habis

d. Energi alternatif lebih menguntungkan daripada energi yang berasal dari fosil karena
mencemari lingkungan

16. Perhatikan pernyataan di bawah ini
(1) cepat habis jika digunakan terus – menerus
(2) tidak akan pernah habis
(3) tidak menimbulkan polusi
(4) penggunaan lebih mudah

Dari pernyataan di atas yang merupakan keuntungan penggunaan energi alternatif adalah . . . .
a. (1) dan (4)
b. (1) dan (3)
c. (2) dan (3)
d. (2) dan (4)

17. Energi alternatif yang ketersediannya dipengaruhi oleh musim adalah . . . .
a. panas bumi
b. batu bara
c. listrik
d. air

18. Alat yang digunakan untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik adalah . . . .
a. generator
b. aerogenerator
c. sel surya
d. panel surya

19. Panel surya dapat menampung panas yang berasal dari . . . .
a. bulan
b. bintang
c. matahari
d. panas bumi

20. Kendaraan bermesin diesel menggunakan bahan bakar . . . .
a. solar
b. bensin
c. minyaktanah
d. avtur
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SILABUS

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Kelas / Semester : IV / II

Mata pelajaran : IPA Alokasi  Waktu : 2 x 35 menit

Standar Kompetensi :  Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari - hari.

Kompetensi
Dasar Indikator

Kegiatan
Pembelajaran

Media
Penilaian

Sumber wakt
u

Pendidikan
KarakterPeraga Cetak CD

Menjelaskan
berbagai energi
alternatif dan
cara
penggunaannya

- Mengidentifikasi
berbagai sumber
energi alternatif

- Menjelaskan cara
memanfaatkan
berbagai sumber
energi alternatif
(matahari, air,
angin, dan Panas
Bumi).

- Memberi contoh
benda – benda
yang
menggunakan
sumber energi
alternatif.

- Menyebutkan
keuntungan dan
kerugian energi
alternatif.

- Dengan bantuan
bimbingan dari
guru siswa
dapat,
mengidentifikasi
berbagai sumber
energi alternatif
dan cara
memanfaatkan

- Dengan bantuan
bimbingan dari
guru siswa dapat
memberi contoh
benda-benda
yang
menggunakan
energi alternatif

Lembar
Kerja
Siswa

- Pengamatan
- Tertulis

- Kurikulum
KTSP kelas
4

- Buku BSE.
Ilmu
Pengetahuan
Alamuntuk
SD/MI kelas
4

- Buku BSE.
Mengenal
Lingkungan
Alam untuk
SD/MI kelas
4

2 x
35
meni
t

Disiplin
Tanggung
Jawab
Jujur
Kerja Sama
Toleransi
Saling
Menghormati
dan
Menghargai
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Pertemuan 1

Lembar Kegiatan Peserta Didik

( LKPD )

Kelompok :

Anggota :

4. Diskusikanlah bersama kelompokmu tentang macam – macam sumber energi alternatif
dan cara memanfaatkan sumber energi alternatif, kemudian isilah kolom di bawah ini!

No Sumber energi alternatif Contoh pemanfaatannya
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Pertemuan 2

Lembar Kegiatan Peserta Didik

( LKPD )

Kelompok :

Anggota :

4. Diskusikanlah bersama kelompokmu contoh benda yang memanfaatkan energi alternatif,
keuntungan serta kesulitan penggunaan energi alternatif, kemudian isilah kolom di bawah
ini!
No Keuntungan Energi Alternatif Kesulitan Energi Alternatif
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Kartu Soal Game Tournament pertemuan 1

Untuk menghindari kelangkaan energy,
manusia mulai mencari energy . . . .

Negara yang dijuluki negeri kincir angin
adalah . . . .

Perahu layar dapat bergerak di laut dengan
memanfaatkan energi . . . .

Pembuatan garam oleh petani garam
tradisional memanfaatkan energi . . . .

Energi alternatif geothermal memanfaatkan . .
. .

Energi dari air terjun digunakan untuk  . . . .

Nelayan pergi menangkap ikan
memanfaatkan energi alternartif yaitu energi
.. . .

Air panas yang memancar keluar dari dalam
bumi disebut . . . .

Tumbuhan membutuhkan cahaya matahari
untuk . . . .

Sumber energi terbesar di bumi adalah . . . .

Energi yang terkandung di dalam inti bumi
adalah energi . . . .

Tenaga dari dalam bumi yang menghasilkan
panas disebut tenaga . . . .

Olahraga layang gantung memanfaatkan
energi . . . .

BBM kependekan dari . . . .

Sumber energi alternartif yang dapat
menghasilkan energi panas adalah . . . .

Angin merupakan udara yang . . . .

Minyak bumi adalah sumber energi yang tidak
dapat  . . . .

Energi alternartif yang merambat melalui
proses radiasi adalah . . . .

Batu bara berasal dari bahan . . . .

Tanaman yang dapat diolah menjadi energi
alternartif adalah . . . .
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Kartu Soal Game Tournament pertemuan 2

Mobil tenaga surya menggunakan sumber
tenaga . . . .

Dibutuhkan biaya yang besar merupakan
salah satu . . . energi alternartif.

Salah satu keuntungan dari energy alternative
adalah . . . .

Di atap sebuah rumah mewah sering ditemukan
alat yang dilapisi kaca dan di bawahnya terdapat
lapisan tembaga hitam yang berguna untuk . . . .

Alat yang berfungsi mengubah energi
matahari menjadi energi listrik adalah . . . .

Salah satu kesulitan dari penggunaan energi
alternartif adalah . . . .

Pembangkit listrik yang memanfaatkan energi
panas bumi adalah . . . .

Turbin raksasa di tepi laut dapat menghasilkan
listrik dengan memanfaatkan . . . .

Untuk menghasilkan listrik, pembangkit listrik
tenaga panas bumi menghasilkan . . . .

Mesin yang digunakan untuk pembangkit
listrik adalah . . . .

PLTA adalah pembangkit listrik yang
memanfaatkan energi . . . .

Layang – layang digerakkan dengan tenaga . . .

Di atap sebuah rumah mewah sering
ditemukan alat yang dilapisi kaca dan di
bawahnya terdapat lapisan tembaga hitam
yang berguna untuk . . . .

Kendaraan bermesin diesel menggunakan
bahan bakar . . . .

Ramah lingkungan berarti tidak menimbulkan
. . . .

Energi alternartif yang tersedianya
dipengaruhi oleh musim adalah . . .

Kincir air memnfaatkan energi alternartif
berupa . . . .

Alat yang dapat menghasilkan listrik dari
tenaga angin adalah . . . .

Energi matahari diubah menjadi energi . . .
dalam alat yang disebut panel surya.

Tidak mencemari lingkungan merupakan salah
satu . . . energi alternartif.
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Kartu Jawaban Game Tournament pertemuan 1

ALTERNATIF BELANDA

ANGIN

MATAHARI

ENERGI PANAS BUMI

SUMBER PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA AIR

ANGIN

GEYSER

PROSES FOTOSINTESIS

MATAHARI

PANAS BUMI

PANAS BUMI

ANGIN

BAHAN BAKAR MINYAK

MATAHARI

BERGERAK

DIPERBAHARUI

MATAHARI

FOSIL

TANAMAN JARAK


