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Levene's Test for Equality of Variances

F Sig.

hasilbelajar Equal variances

assumed

.427 .516

Equal variances not

assumed

Independent Samples Test

t-test for Equality of Means

95% Confidence

Interval of the

Difference

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference

Std. Error

Difference Lower Upper

hasilbelajar Equal variances

assumed

9.100 77 .000 17.04455 1.87299 13.31496 20.774

14

Equal variances

not assumed

9.036 65.080 .000 17.04455 1.88624 13.27756 20.811

54

















Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Ekperimen

Sekolah                  : SDN Mangunsari 01

Mapel                    : Ilmu Pengetahuan Alam

Kelas/semester : IV/2

Alokasi waktu       : 2x35 menit

A. Standar Kompetensi
 Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaanya dalam kehidupan

sehari-hari.
B. Kompetensi Dasar

 Menjelaskan energi alternatif dan cara penggunaanya
C. Indikator

 Menyebutkan macam-macam energi alternatif
 Menjelaskan kegunaan setiap energi alternatif
 Memberi saran penggunaan energi alternatif yang baik

D. Tujuan Pembelajaran
 Siswa diharapkan dapat mengamati macam-macam energi alternatif
 Melalui penjelasan guru,siswa dapat menjelaskan kegunaan energi alternatif
 Melalui penjelasan guru, siswa dapat memberi saran penghematan

penggunaan energi alternatif yang baik
E. Materi Pembelajaran

A.Sumber Energi Alternatif

1.Pengertian sumber energi alternatif



Yaitu sumber-sumber energi pengganti sumber energi yang telah menipis ketersediaanya di
alam.Sumber energi ini ada dua jenis yaitu:

a. sumber energi yang dapat diperbaharui contohnya : bahan pangan, kayu bakar, dan aki;

b. sumber energi yang tidak dapat diperbaharui,contohnya : bahan bakar minyak, meliputi
solar, bensin, minyak tanah, avtur, dan gas.

Bahan bakar minyak merupakan salah satu sumber energi yang banyak dimanfaatkan untuk
kebutuhan sehari-hari. BBM disedot dari dalam tanah kurang lebih 334,000 ton perhari.

2. Macam-macam Energi Alternatif

a. Air

Air merupakan zat cair yang selalu mengalir kepermukaan yang lebih rendah. Hampir 70%
permukaan bumi kita tertutup oleh air.

b.Angin

Angin adalah udara yang bergerak akibat adanya perbedaan tekanan udara dengan arah
aliran angin dari tempat yang memiliki tekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah.

c.Matahari

Matahari adalah sebuah bintang karena matahari memancarkan cahaya yang dihasilkan
sendiri.

B. Manfaat Energi Alternatif

a. Tenaga Air Terjun



manfaatnya yaitu : energi air untuk menggerakan kincir air, nah kincir air ini dapat pula di
manfaatkan untuk mengerakan mesin penggiling gandum, bisa juga untuk pembangkit listrik.

b. Tenaga Angin

gambar kincir angin,energi alam.

Angin merupakan salah satu tenaga yang paling lama dikenal dan terus dimanfaatkan.

c. Panas matahari



manfaatnya adalah

1. Pembangkit listrik manfaatnya energi dari matahari melalui sel matahari ( solar cell).
2. Sinar matahari digunakan oleh tumbuhan hijau untuk melakukan proses fotositensis.
3. Sebagin besar manusia menggunakan panas matahari untuk mengeringkan pakayan.

C. Keuntungan Energi Alternatif

Melakukan penghematan energi ketika berada dirumah misalnya :

a. Mematikan lampu ketika hari sudah siang;
b. Menutup kran air yang mengalir,bila bak air telah penuh;
c. Menggunakan energy berdaya rendah;
d. Membuka jendela agar rungan tetap bersih tidak perlu menggunakan AC;
e. Untuk skala besar,pabrik-pabrik melakukan melakukan daur ulang sampah atau

plastik.

Keuntungan Energi Alternatif yaitu :

a. Tidak menggangu keseimbangan alam
b. Pemberdayaan alam seperti agin,air ,dan matahari
c. Dapat bertahan lama karena ada keseimbangan alam.
F. Metode Pembelajaran

 Ceramah



 Tanya jawab
 Diskusi
 Number head together (NHT)
 Pemberian tugas

G. Langkah-langkah
 Kegiatan Awal ( 5 menit )

Salam
Doa
Orientasi : guru meyampaikan tujuan pembelajaran dan aplikasi
dalam kehidupan sehari-hari tentang energi alternatif.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari yaitu
mengenai “Sumber Energi Alternatif’’
guruu menyampaikan strategi pembelajaran‘’Number head together
(NHT)

 Kegiatan Inti ( 45 menit )
1. Eksplorasi

Melalui penjelasan guru,siswa dapat menjelaskan kegunaan
energi alternatif
Melalui penjelasan guru, siswa dapat memberi saran kegunaan
energi alternatif yang baik.
Siswa diharapkan dapat mengamati macam-macam energi
alternatif yang ada didalam kehidupan sehari-hari.
Guru memberikan kesempatan berbagai pertanyaan kepada
siswa tentang pelajaran

2. Elaborasi
Guru menyiapkan atau menyajikan materi pembelajara dan
peralatan yang akan digunakan
Siswa dapat  menjelaskan bagaimana cara-cara kegunaan energi
alternatif



Guru memberikan pertanyaan kepada setiap siswa secara
individu sehingga akan memperoleh nilai awal kemampuan siswa
pada saat menjawab tidak boleh ada yang saling membantu.
Guru memberi tugas kepada siswa untuk membentuk 6 kelompok
dari berbagai ras (presentas jenis kelamin, suku agama dll).
Setiap kelompok beranggotakan 4-5 anak dalam kelompok
Guru membagikan bahan diskusi kelompok pada setiap kelompok
seorang siswa (NHT) yang mempunyai kemampuan lebih tinggi
dibandingkan teman-temannya, yang bertuga membantu
kelompok didalam memecahkan masalah yang dihadapinya.
Siswa diminta untuk menjelaskan kembali saran-saran kegunaan
energi alternatif yang baik
Siswa dapat mengamati kembali macam-macam energi alternatif
yang ada didalam kehidupan sehari-hari

3. Konfirmasi
Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahuai
siswa, dalam bentuk lisan, ataupun tulisan atas keberhasilan
tentag materi yang sudah dipelajarai bersama-sama
Siswa dan guru memberi  kesimpulan tentang pelajaran yang
sudah dipelajari bersama.
Guru meminta memberi oplos atas pekerjaan yang telah dibuat
masing-masing siswa.

 Kegiatan akhir
Guru memberi  rangkuman kepada siswa.
Membahas pekerjan siswa tentang sumber-sumber energi alternatif.

H. Alat dan bahan
Menggunakan gambar
Buku paket kelas IV,penergit Gembira Belajar,hal 137-146.
Image google.com.



I. Penilaiaan
Jenis tes                : ter tertulis
Teknik penilaiaan : penskoran
Teknik instrument : pilihan gandanilai akhir = ℎ 100



soal-soal evaluasi pilihan ganda

Bacalah soal-soal dibawah ini dengan benar dan berilah jawaban A,B,C,dan D dibawah
ini dengan menggunakan tanda silang ( X ) yang dianggap benar.

1. Sebutkan 2 jenis energi alternatif adalah
a. Dapat diperbaharui enegi alternatif
b. Tidak dapt diperbaharui dan energi alternatif
c. Dapat diperbaharu dan tidak dapat diperbaharuhi
d. Semunya benar

2. Sebutkan manfaat energi alternatif
a. Membuka jendela agar tidak panas
b. Pembangkit listrik
c. Matikan lampu pada siang hari
d. Tenaga air terjun

3. Sebutkan contoh energi yang dapat diperbaharui kecuali
a. Bensin
b. Bahan pangan

c. Kayu bakar
d. Aki

4. Kapal layar digerakan oleh
a. Air
b. Tanah

c. Matahari
d. Angin

5. Sumber energi juga disebut dengan
a. Sumber tenga angin
b. Sumber tenaga air

c. Sumber energi alternative
d. Sumber tenaga matahari

6. Manakah yang bukan termasuk contoh penggunaan energi tenaga surya adalah
a. Menghidupkan kalkulator
b. Pemanas air

c. Kompor bertenaga surya
d. Energi listrik

7. Siapakah nama insinyur,yang merancang music yang menggunakan alat angin
a. Alexsander b. James bon



c. Geddes d. Hero
8. Singkatan dari PLTA adalah

a. Pembangkit listrik tenaga alam
b. Pembangkit listrik tenaga air

c. Pembangkit listrik tenaga
angin

d. Pembangkit listrik tenaga api
9. Panasnya sinar matahari untuk membantu tumbuhan melakukan

a. Agar tumbuhan cepat besar
b. Tumbuhan tidak dapat berkembangbiak
c. Tempat cadang makana
d. Proses fotositensis

10. Manakah yang termasuk manfaat dari air adalah
a. Rumah rusak
b. Pohon dapat patah

c. Menjemur pakayan
d. Untuk minum

11. Pada abat ke 19,kincir angin digunakan dimana
a. Indonesia
b. Italia

c. Belanda
d. Jerman

12. Manakah gambar yang menghemat air

a. b

C                                       d



13. Manakah yang termasuk menghemat energi
a. Menyalakan lampu
b. Menyalakan kran air

c. Mematikan listrik
d. Menggunakan AC

14. Gambar dibawah ini adalah yang dapat didaur ulang adalah

a. b

C d

15. Manakah yang tidak termasuk sumber enegi alternatif
a. Tenaga air terjun
b. Air hujan

c. Tenaga angin
d. Tenaga matahari

16. Energi matahari diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan sel surya dikenal
sebagai
a. Fotovoltaik
b. Tenaga surya

c. Fotositensis
d. Konservasi

17. Apakah contoh sumber energi alternatif
a. Tenaga air terjun
b. Tenaga tanah

c. Tenaga mesin
d. Tenaga manusia



18. Ketika kita memanaskan air,apa yang akan terjadi
a. Dingin
b. Mengguap

c. Panas
d. Panas dan dingin

19. Apakah manfaat dari air kecuali
a. Untuk mandi
b. Untuk mencuci

c. Untuk minum
d. Untuk makan

20. Sumber energi pengganti BBM karena jumlah bahan bakar semakin berkurang ini
pengertian dari
a. a. Sumber energi utama
b. Sumber energi tanah
c. Sumber energi alternatif
d. Sumber energi matahari



Kunci jawaban

1.C 11. C

2.B 12. D

3.B 13. C

4.D 14. A

5.C 15. B

6.D 16. A

7.D 17. A

8.B 18. B

9.D 19. D

10.D 20. C



Rencana
Pelaksanaa

n
Pembelajar

an

Kelas
kontrol

Sekolah
: SDN Dukuh
01

Mapel
: Ilmu

Pengetahuan Alam

Kelas/semester      : IV/2

Alokasi waktu : 2x35 menit

J. Standar Kompetensi
 Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaanya dalam kehidupan sehari-hari.

K. Kompetensi Dasar
 Menjelaskan energi alternatif dan cara penggunaanya

L. Indikator



 Menyebutkan macam-macam energi alternatif
 Menjelaskan kegunaan setiap energi alternatif
 Memberi saran penggunaan energi alternatif yang baik

M. Tujuan Pembelajaran
 Siswa diharapkan dapat mengamati macam-macam energi alternatif
 Melalui penjelasan guru,siswa dapat menjelskan kegunaan energi alternatif
 Melalui penjelasan guru, siswa dapat memberi saran penghematan penggunaan energi

alternatif yang baik
N. Materi Pembelajaran

A.Sumber Energi Alternatif

1.Pengertian sumber energi alternatif

Yaitu sumber-sumber energi pengganti sumber energi yang telah menipis ketersediaanya di alam.Sumber
energi ini ada dua jenis yaitu:

a. sumber energi yang dapat diperbaharui contohnya : bahan pangan, kayu bakar, dan aki;

b. sumber energi yang tidak dapat diperbaharui,contohnya : bahan bakar minyak, meliputi solar, bensin,
minyak tanah, avtur, dan gas.

Bahan bakar minyak merupakan salah satu sumber energi yang banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan
sehari-hari. BBM disedot dari dalam tanah kurang lebih 334,000 ton perhari.

2. Macam-macam Energi Alternatif

a. Air

Air merupakan zat cair yang selalu mengalir kepermukaan yang lebih rendah. Hampir 70% permukaan
bumi kita tertutup oleh air.

Manfaat air lainnya adalah sebagai obat pelangsing tubuh, mengapa demikian? Air mampu mengikis kalori
yang ada dalam tubuh, sehingga mampu membantu menguruskan berat badan. Air juga dapat
melancarkan sistem pencernaan.

b.Angin



Angin adalah udara yang bergerak akibat adanya perbedaan tekanan udara dengan arah aliran angin dari
tempat yang memiliki tekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah.

Manfaat Angin
1. Angin untuk menggerakan perahu layar menelusuri nusantara, bahkan untuk menembus batas lintas
negara, misalnya seperti Orang Buton.
2 Angin sebagai tenaga listrik pengganti bahan bakar diesel atau batubara, di negara Australia angin
digunakan sebagai tenaga listrik pengganti bahan bakar diesel atau batubara.
3. Angin sangat untuk perjalanan para nelayan pulang dan pergi.
4. Angin berfungsi sebagai instrument untuk membantu take-off atau landing pesawat di landasan pacu
bandara.
5. Angin juga bermanfaat untuk menghilangkan rasa panas dan gerah. seperti pada alat kipas angin.

c.Matahari

Matahari adalah sebuah bintang karena matahari memancarkan cahaya yang dihasilkan sendiri.

B. Manfaat Energi Alternatif

a. Tenaga Air Terjun

manfaatnya yaitu : energi air untuk menggerakan kincir angin, nah kincir agin ini dapat pula di manfaatkan
untuk mengerakan mesin penggiling gandum, bisa juga untuk pembangkit listrik.

b. Tenaga Angin



gambar kincir angin,energi alam.

Angin merupakan salah satu tenaga yang paling lama dikenal dan terus dimanfaatkan.

c. Panas matahari

manfaatnya adalah

4. Pembangkit listrik manfaatnya energi dari matahari melalui sel matahari ( solar cell).
5. Sinar matahari digunakan oleh tumbuhan hijau untuk melakukan proses fotositensis.
6. Sebagin besar manusia menggunakan panas matahari untuk mengeringkan pakayan.

. C. Keuntungan Energi Alternatif

Melakukan penghematan energi ketika berada dirumah misalnya :

f. Mematikan lampu ketika hari sudah siang;
g. Menutup kran air yang mengalir,bila bak air telah penuh;
h. Menggunakan energy berdaya rendah;
i. Membuka jendela agar rungan tetap bersih tidak perlu menggunakan AC;
j. Untuk skala besar,pabrik-pabrik melakukan melakukan daur ulang sampah atau plastik.



Keuntungan Energi Alternatif yaitu :

d. Tidak menggangu keseimbangan alam
e. Pemberdayaan alam seperti agin,air ,dan matahari
f. Dapat bertahan lama karena ada keseimbangan alam.
O. Metode Pembelajaran

 Ceramah
 Tanya jawab

P. Langkah-langkah
 Kegiatan Awal ( 10 menit )

Salam
Doa
Orientasi : guru meyampaikan tujuan pembelajaran dan aplikasi dalam kehidupan
sehari-hari tentang energi alternatif.

 Kegiatan Inti ( 25 menit )
4. Eksplorasi

Melalui penjelasan guru,siswa dapat menjelaskan kegunaan energi alternatif
Melalui penjelasan guru, siswa dapat memberi saran kegunaan energi
alternatif yang baik.
Siswa diharapkan dapat mengamati macam-macam energi alternatif yang ada
didalam kehidupan sehari-hari.

5. Elaborasi ( 10 menit )
Guru menjelaskan bagaimana cara-cara kegunaan energi alternatif
Siswa diminta untuk menjelaskan kembali saran-saran kegunaan energi
alternatif yang baik
Siswa langsung dilibatkan kembali untuk dapat mengamati macam-macam
energi alternatif yang ada didalam kehidupan sehari-hari

6. Konfirmasi ( 10 menit )
Siswa dan guru memberi  kesimpulan tentang pelajaran yang sudah dipelajari
bersama.



Guru meminta memberi oplos atas pekerjaan yang telah dibuat masing-
masing siswa.

 Kegiatan akhir ( 10 menit )
Guru memberi  rangkuman kepada siswa.
Membahas pekerjan siswa tentang sumber-sumber energi alternatif.

Q. Alat dan bahan
Menggunakan gambar
Buku paket kelas IV,penergit Gembira Belajar,hal 137-146.
Image google.com.

R. Penilaiaan
Jenis tes : tertulis
Teknik penilaiaan : penskoran
Teknik instrument : piliahn gandanilai akhir = ℎ 100













Lembar Pengamatan Dengan Menggunakan

Model PembelajaranKonvensional

Petunjuk: Berilah tanda centang (√) pada kolom skala proses pembelajaran, sesuai

dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh guru pada saat melakukan pengamatan

dengan model pembelajaran Konvensional!

No Indikator Aspek yang diamati Skor Jumlah

1 2 3 4

I PraPembelajaran

Langkah kegiatan

awal

Memberikan salam dan doa

pembuka

Kesiapan ruangan, alat, dan

media pembelajaran

Memeriksa kesiapan siswa

Menyampaikan tujuan

pembelajaran yang akan

dicapai.

Jumlah

II PerumusanIndikat

or

Pembelajaran

Kejelasan rumusan indicator

pembelajaran

Kelengkapan cakupan

rumusan indicator

pembelajaran

Kesesuaian indicator dengan

Sekolah : SD Negeri Dukuh 01

Kelas/Semester : IV/2 (dua)

Mata Pelajaran : IPA

Pokok Bahasan : Sumber energi alternatif



kompetensi dasar

Jumlah

III Pemilihan  Dan

PengorganisasianM

ateri  Ajar

Kesesuaian dengan indicator

pembelajaran

Kesesuaian dengan

karakteristik Siswa

Keruntutan dan sistematik

materi

Kesesuaian materi dengana

lokasiwaktu

Jumlah

IV PemilihanSumberB

elajar/Media

Pembelajaran

Kesesuaian sumber

belajar/media pembelajaran

dengan indicator

pembelajaran

Kesesuaian sumber

belajar/media pembelajaran

dengan materi pembelajaran

Kesesuaian sumber

belajar/media pembelajaran

dengan karakteristik murid

Jumlah

V Pemanfaatan

Media

Pembelajaran/Sum

berBelajar

Menunjukan keterampilan

dalam penggunaan media

pembelajaran

Menghasilkan pesan yang

menarik

Menggunaan media secara

efektif dan efesien

Melibatkan siswa dalam



pemanfaatan media

Media yang disajikan sesuai

dengan karakteristik siswa

Memberikan kemudahan

siswa dalam belajar

Jumlah

VI

VII

Kegiatansiswapada

saatpelaksanaanpe

mbelajarandilaksa

nakan.

Pelaksanaan pada

Kegiatan akhir

Menimbulkan kegairahan

siswa dalam belajar

Siswa termotivasi dalam

belajar

Siswa memberikan

tanggapan dalam

pembelajaran

Siswa mengajungkan

pertanyaan pada materi

yang kurang dipahami

Siswa melakukan kerjasama

sesame siswa dalam

kegiatan kerja kelompok

Siswa dan guru saling

berinteraksi dalam

pembelajaran

Guru memberikan soal Post-

tes sebagai soal evaluasi

Akhir pelajaran siswa dapat

menyimpulkan pelajaran

tanpa bantuan guru

Bahan pelajaran yang

disajikan sesuai dengan

pengalaman siswa



Siswa antusias dalam

mengikuti pembelajaran

yang diberikan

Siswa aktif dalammengikuti

pelajaran.

Memberikan tindak lanjut.

V11I Salam Penutup

Jumlah

Lembar Pengamatan Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif

Tipe NHT

Sekolah : SD Negeri Mangunsari 01

Kelas/Semester : IV/2 (dua)

Mata Pelajaran : IPA

Pokok Bahasan : Sumber Energi Alternatif



Petunjuk: Berilah tanda centang (√) pada kolom skala proses pembelajaran, sesuai

dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh guru pada saat melakukan pengamatan

dengan model pembelajaran Cooperative Tipe NHT !

No Indikator Aspek yang diamati Skor Jumlah

1 2 3 4

I PraPembelajaran

Langkah kegiatan

awal

Memberikan salam dan doa

pembuka

Kesiapan ruangan, alat, dan

media pembelajaran

Memeriksa kesiapan siswa

Menyampaikan tujuan

pembelajaran yang akan

dicapai.

Menyampaikan strategi

pembelajaran Cooperatif

NHT (Number Head

Together)

Jumlah

II Perumusan

Indikator

Pembelajaran

Kejelasan rumusan indikator

pembelajaran.

Kelengkapan cakupan

rumusan indikator

pembelajaran

Kesesuaian indikator

dengan kompetensi dasar

Jumlah

III Pemilihan  Dan

Pengorganisasian

Kesesuaian dengan

indikator pembelajaran



Materi  Ajar Kesesuaian dengan

karakteristik Siswa

Keruntutan dan sistematik

materi

Kesesuaian materi dengan

alokasi waktu

Jumlah

IV Pemilihan Sumber

Belajar/Media

Pembelajaran

Kesesuaian sumber

belajar/media pembelajaran

dengan indikator

pembelajaran

Kesesuaian sumber

belajar/media pembelajaran

dengan materi pembelajaran

Kesesuaian sumber

belajar/media pembelajaran

dengan karakteristik siswa

Jumlah

V Pemanfaatan

Media

Pembelajaran/Sum

berBelajar

Menunjukan keterampilan

dalam penggunaan media

pembelajaran

Menghasilkan pesan yang

menarik dalam

pembelajaran Tipe NHT

Menggunaan media secara

efektif dan efesien

Melibatkan siswa dalam

pemanfaatan media

Media yang disajikan sesuai

dengan karakteristik siswa



Memberikan kemudahan

siswa dalam belajar

Jumlah

VI

VII

Kegiatan siswa

pada saat

pelaksanaan

pembelajaran

dilaksanakan.

Pelaksanaan pada

Kegiatan akhir

Menimbulkan kegairahan

siswa dalam belajar

Siswa termotivasi dalam

belajar

Siswa memberikan

tanggapan dalam

pembelajaran

Siswa mengajungkan

pertanyaan pada materi

yang kurang dipahami

Siswa melakukan kerjasama

sesama siswa dalam

kegiatan kerja kelompok

Siswa dan guru saling

berinteraksi dalam

pembelajaran

Akhir pelajaran siswa dapat

menyimpulkan pelajaran

tanpa bantuan guru

Bahan pelajaran yang

disajikan sesuai dengan

pengalaman siswa

Siswa antusias dalam

mengikuti pembelajaran

yang diberikan



Siswa aktif dalam mengikuti

pelajaran.

Memberikan penguatan

tentang materi yang sudah

dipelajarai dan tindak lanjut.

Guru memberikan soal Post-

tes sebagai soal evaluasi

V11I Salam Penutup

Jumlah
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