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ABSTRACT 

AJUMAMI MA LEARNING APPLICATION TO INCREASE ACTIVITY 
AND LEARNING RESULTS ABOUT HEAT AND ALTERNATIVE 

ENERGY FOR STUDENTS IV IN SDN TANAH KALIKEDINDING Vlll 
SURABAYA 

Shanty Indriawinahyusari 
Shandria.indria@grnail.com 

Graduate Program Open University 

One of the many IP A materials found and exploring in everyday life is about 
heat and alternative energy. This problem posing and mind mapping learning about 
heat and alternative energy emphasizes students' ability to think at a higher level 
thinking and uses contextual problems as a starting point in learning. This study 
using ajumamima IP A learning device (problem posing and mind mapping) is 
expected to improve the material understanding for students. The objectives of this 
research are: (1) Providing a proper teaching aids to teach about heat and alternative 
energy. (2) Describe the learning activities of students in ajumamima learning about 
heat and alternative energy. (3) Describe student learning outcomes in qjumamima 
learning about heat and alternative energy. ( 4) To know the difference of learning 
result using ajumamima learning with conventional learning of hot and alternative 
energy material. 

This study was conducted in the second semester of the academic year 
2016/2017 with a population of 60 students. Research subjects are class rv A and 
class IV C SDN Tanah Kalikedinding VIII Surabaya, where class IV A as control 
class and class IV C as experiment class. This research produces instructional 
device that oriented to ajumamima method about heat energy and alternative that is 
in the form of learning implementation plan, student worksheet and test of good 
quality learning result. 

Analysis with T test is obtained: (I) Learning device ajumamima produced is 
good quality. (2) The use of ajumamima method influences high student activity in 
learning. (3) The science study of heat and alternative energy with ajumamima 
method is stated thoroughly. (3) There is a significant increase to the students' 
learning outcomes after the science lesson on heat energy and the alternative using 
ajumamima method. 

Keywords: Problem Posing, Mind Mapping, Ajumamima (Filing of matters and 
mind mapping), Hot and Alternative Energy, Learning Outcomes, Activities. 
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ABSTRAK 

PENERAP AN PEMBELAJARAN AJUMAMIMA UNTUK 
MENINGKA TKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR TENT ANG 

ENERGI PANAS DAN ALTERNATIF SISWA KELAS IV DI SDN TANAH 
KALIKEDINDING Vlli SURABAYA 

Shanty Indriawinahyusari 
Shandria.indria@gmail.com 

Program Pascasarjana Universitas Terbuka 

Salah satu materi IPA yang banyak ditemukan dan dimanfaatkan dalam 
kehidupan sehari-hari adalah tentang energi panas dan alternatif. Pembelajaran 
pengajuan masalah dan mind mapping tentang energi panas dan altematif ini 
menekankan pada kemampuan siswa berpikir tingkat tinggi dan menggunakan 
masalah kontekstual sebagai titik awal dalam pembelajaran. Penelitian ini 
menggunakan perangkat pembelajaran IPA ajumamima (pengajuan masalah dan 
mind mapping) diharapkan mampu meningkatkan pemahaman materi bagi siswa. 
Tujuan penelitian ini adalah : (l) Menyediakan perangkat pembelajaran 
ajumamima yang layak untuk mengajarkan tentang energi pimas dan altematif. (2) 
Mendeskripsikan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran ajumamima tentang 
energi panas dan altematif. (3) Mendeskripsikan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran ajumamima tentang energi panas dan alternatif. (4) Mengetahui 
perbedaan hasil belajar yang menggunakan pembelaJaran ajumamima dengan 
pembelajaran konvensional materi energi panas dan alternatif. 

Penelitian ini dilakukan pada semester 2 tahun pelajaran 2016/2017 dengan 
jumlah populasi 60 siswa. Subjek penelitian adalah kelas IV A dan kelas IV C 
SON Tanah Kalikedinding Vill Surabaya, dimana kelas IV A sebagai kelas kontrol 
dan kelas IV C sebagai kelas eksperimen. Penelitian ini menghasilkan perangkat 
pembelajaran yang berorientasi pada metode ajumamima tentang energi panas dan 
altematif yaitu ~erupa rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar kerja siswa dan 
tes hasil belajar yang berkualitas baik. 

Analisis dengan uji T diperoleh : (1) Perangkat pembelajaran ajumamima yang 
dihasilkan adalah berkualitas baik. (2) Penggunaan metode ajumamima 
memengaruhi tingginya aktivitas siswa dalam pembelajaran. (3) Pembelajaran IP A 
tentang energi panas dan altematif dengan metode ajumamima dinyatakan tuntas. 
(3) Adanya peningkatan signifikan terhadap hasil belajar siswa setelah dilakukan 
pembelajaran IPA tentang energi panas dan alternatif menggunakan metode 
ajumamima. 

Kata Kunci: PengaJuan Masalah (Problem Posing), Mind Mapping (Peta Pikiran), 
Ajumamima (Pengajuan masalah dan mind mapping), Energi Panas dan altematif, 
Hasil Belajar, Aktivitas. 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode konvensional searah 

masih banyak diterapkan oleh guru, sehingga saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, 

siswa hanya mencatat dan mendengarkan. Dampak lain yaitu guru lebih aktif 

memberikan solusi. Tujuan pembelajaran IPA tentang energi panas dan alternatif ini, 

siswa diharapkan mampu untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka, 

mengidentifikasi sumber-sumber energi panas dan alternatif, mendemonstrasikan adanya 

perpindahan panas. · 

Salah satu metode pembelajaran yang mampu merangsang siswa agar aktif adalah 

pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran pengajuan masalah (problem 

posing) dengan teknik mind mapping (ajumamima). Saat pelaksanaan pembelajaran 

pengajuan masalah (problem posing) dan mind mapping (ajumamima) ini diperlukan 

perangkat pembelajaran yang sesuai. San gat perlu menggunakan perangkat pembelajaran 

yang sesuai untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran. Perangkat yang dikembangkan 

adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Tes 

Hasil Belajar (THB). Analisis ini meliputi: 

1. Analisis Siswa 

Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui serta memahami karakteristik siswa 

yang meliputi pengetahuan, tingkat perkembangan kognitif dan sosial budaya. Dari 

analisis ini ditemukan beberapa hal sebagai berikut: 

54 
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a. Siswa kelas IV SDN Tanah Kalikedinding VIII Surabaya Tahun Pelajaran 2016/2017 

berasal dari wilayah kecamatan Kenjeran dan sekitamya. Penggunaan bahasa sehari-

hari adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. 

b. Latar belakang sosial ekonomi orang tua siswa antara lain pedagang, pegawai negeri, 

pegawai swasta, wiraswasta dan lain-lain. 

c. Berdasarkan latar belakang pengetahuan,siswa sudah mengenal kegunaan energi 

panas dan altematif dalam kehidupan sehari-hari namun untuk proses 

pengetahuannya perlu dipelajari dan digali lebih dalam. 

d. Siswa bel urn pemah mengikuti pembelajaran IP A dengan metode pembelajaran 

pengajuan masalah (problem posing) dan mind mapping (ajumamima). 

2. Analisis Materi 

Pembelajaran IP A energi panas dan altematif akan dipelajari siswa dan di analisis 

secara subjektif. Berikut susunan hagan skematisnya : 

.------------+jENERGI PANAS 

DIHASILKAN DARI MEMILIKI SIFAT 

I 
fD~PAT!BERPIND~R, iMIS~LNYtA/AIR 

"·. .. ·. lP.~NASIMENJA01 !01NGIN .. ' . 
, ·; . ; "-". ~-, ·~ :~:~--~· .. ~t~.:.:~r;~;::·.·::~:;~;:r\~-:.: .. -,-:· \" :,..---:-~·- ::~\.~'!'!' :if:·,:~?S~c/;z;= ·. --. 

Bagan 4.4 

Materi Energi Panas 

DENGANCARA 

~-----------------------------------------------·--------------------------------- ----
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3. Analisis Togas 

DIPEROLEH DARI 

I' iANGIN l 
I 

MISALNYA 

I 
:KINCfR,ANGIN 

MISALNYA 

n·~~·, - - '"'' 
~J~. 

~,.... '•~~~- ".~· ~ " ~ .... .... ,J 

Bagan 4.5 

Materi Energi Alternatif 

56 

MISALNYA 

ci:J 

Berdasarkan analisis pembelajaran energi panas dan altematif, maka siswa diharapkan 

mampu memiliki kompetensi sebagai berikut: 

a. Menjelaskan pengertian energi panas dan energi altemati£ 

b. Menyebutkan contoh energi panas dan energi altemati£ 

c. Memahami manfaat energi panas dan energi altematif dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Menjelaskan dan menyebutkan proses perpindahan panas dan perubahan energi 

altematif. 

Mendemonstrasikan adanya perpindahan panas dan perubahan energi altemati£ 

Berdasarkan analisis materi dan analisis tugas maka dirumuskan indikator pencapaian 

basil belajar sebagai berikut: 

a. Siswa dapat menjelaskan pengertian energi panas dan energi altemati£ 

b. Siswa dapat menyebutkan contoh energi panas dan energi altematif. 
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c. Siswa dapat menjelaskan manfaat energi panas dan energi altematif dalam kehidupan 

sehari-hari. 

d. Siswa dapat menjelaskan dan menyebutkan proses perpindahan panas dan perubahan 

energi altematif. 

e. Mendemonstrasikan adanya perpindahan panas dan perubahan energi altematif 

B. Hasil 

1. Hasil Tahap Perancangan 

a. Pemilihan Media 

Media yang digunakan seperti gambar berikut ini : 

,. - J/111 • T .:;:~'~-+·,O;c;,,,~ 
Pj 1-'-:~~c_,-,--: 

~. ~ l '~:::¢:: 

Gambar4.1 

Diagram energi panas dan mind mapping 

Gambar4.3 

Media percobaan somber energi panas 

Gambar4.2 

Media gambar tentang energi alternatif 

Gambar4.4 

Media percobaan perpindahan panas 

]_j_~·-
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Gambar4.5 

Media percobaan energi alternatif 

b. Pemilihan Format 

Format isi pembelajaran disesuaikan dengan analisis materi, hasil analisis tugas dan 

spesifikasi indikator pencapaian hasil belajar. Pengembangan sumber belajar terdiri dari 

lembar kerja siswa (LKS). 

c. Perancangan Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran yang disusun adalah rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), lembar kerja siswa (LKS), dan tes hasil belajar (THB). Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran berorientasi pada pembelajaran problem posing dan mind mapping yang . 

terdiri dari kompetensi dasar, indikator pencapaian hasil belajar, tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar dan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun sebanyak tiga buah dan 

disertai dengan perincian sebagai berikut: 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 1 dilampiri Lembar Kerja Siswa 1 

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 2 dilampiri Lembar Kerja Siswa 2 

3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 3 dilampiri Lembar Kerja Siswa 3 

- -------------------------
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Tes basil belajar disusun secara uraian dan penyusunannya sesuai kisi-kisi untuk 

menyusun tes basil belajar. Adapun kisi-kisi tes basil belajar dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel4.1 berikut ini. 

Tabel4.1 

Kisi-Kisi Tes Hasil Belajar (THB) 

No Indikator Nomor Skor 
Soal 

1 Siswa dapat menjelaskan pengertian energi panas 1,7 10 per 
dan energi altematif nom or 

2 Siswa dapat menyebutkan contob energi panas dan 6,8 
energi altematif 

3 Siswa dapat menjelaskan manfaat energi panas dan 2,9 
energi altematif dalam kebidupan sehari-hari. 

4 Siswa dapat menyebutkan proses perpindahan panas 4,5 
dan perubahan energi altematif 

5 Siswa dapat mendemonstrasikan adanya 3,10 
perpindahan panas dan perubahan energi altematif 

Jumlah Skor Total 100 

2. Hasil Tahap Pengembangan 

a. Validasi Ahli 

Adapun nama-nama validator disajikan pada tabel 4.2 berikut ini. 

No 

1 

2 

Tabel4.2 

Daftar Nama Validator 

Nama Validator Pekerjaan/Jabatan 

Yuyun Wahyuningsih, M.Pd Pegawai Negeri Sipil I Guru Kelas 

Nip.l9651204 199001 2 002 
di SDN Tanah Kalikedinding VIII 
Surabaya 

Jr. Dwi lriani,M.Pd Pegawai Negeri Sipil I Dosen di 

Nip.19620324 198803 2 001 
Universitas Terbuka Surabaya 
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Hasil validasi oleh dua validator terhadap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Tes Hasil Belajar (THB), dapat dilaporkan seperti pada 

tabel4.3, tabel4.4 dan tabel4.5 sebagai berikut 

Tabel4.3 

Penilaian Validator terhadap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

No Aspek yang Dinilai 
RPPKe- Rata-rata 

1 2 3 
I FORMAT 

I. Kejelasan pembagian materi 3,50 4,00 5,00 4,16 
2. Sistem penomoranjelas 5,00 5,00 5,00 5,00 
3. Pengaturan ruang/tata letak 4,50 5,00 5,00 4,83 
4. Jenis dan ukuran huruf sesuai 4,00 4,50 5,00 4,50 

II lSI 
1. Ketepatan materi ajar dengan 3,50 4,50 5,00 4,33 

kurikulum 13 
2. Kesesuaian antara KD dan indikator 3,00 4,00 4,00 3,66 
3. Ketepatan antara indikator dengan 3,00 3,50 3,50 3,33 

tujuan pembelajaran 
4. Ketepatan materi ajar dengan model 3,50 4,00 5,00 4,16 

pembelajaran qjumamima 
5. Kesesuaian dengan fase pad a 4,00 4,50 5,00 4,50 

pembelajaran ajumamima yaitu: 
mengorientasikan siswa pad a 
masalah, mengorganisasikan siswa 
untuk belajar, membantu 
penyelidikan mandiri dan kelompok, 
mengembangkandan 
mempresentasikan basil karya dan 
memamerkannya, menganalisis dan 
mengevaluasi proses pemecahan 
masalah 

6. Kesesuaian alokasi waktu yang 3,50 3,50 4,50 3,83 
digunakan per fase 

7. Kegiatan guru dan kegiatan siswa 4,00 4,00 4,00 4,00 
dirumuskan secara jelas dan 
operasional, sehingga mudah 
dilaksanakan oleh guru dalam proses 
pembelajaran di kelas. 

------------------------------------------------------------------
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m BAHASA 
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'i I 

1. Kebenaran tata bahasa 3,00 4,00 4,00 3,66 
2. Kesederhanaan struktur kalimat 3,50 4,50 4,50 4,16 
3. Kejelasan petunjuk dan araban 4,00 4,50 4,50 4,33 

4. Sifat komunikatif bah a sa yang 3,50 3,00 4,00 3,50 
I ' digunakan 

Tabel4.4 

I I 
Penilaian Validator terhadap Lembar Kerja Siswa 

(LKS) 

No Aspek yang Dinilai 
LKS Rata-

1 2 3 rata 
I FORMAT 

1. Kejelasan pembagian materi 3,50 3,50 4,50 3,83 
2. Sistem penomoranjelas 4,00 4,00 4,00 4,00 
3. Pengaturan ruang/tata letak 4,00 4,00 4,50 4,16 
4. Jenis dan ukuran hurufsesuai 4,00 4,50 5,00 4,50 

I ' 
! II lSI 

1. Kebenaran isi/ materi 4,00 4,50 5,00 4,50 I 
. ' 

2. Urutan materi jelas 3,00 4,00 4,50 3,83 
3. Kesesuaian dengan langkah-langkah . 3,00 4,00 4,50 3,83 

pembelajaran ajumamima ' ' I 

4. Kesesuaian tugas dengan urutan materi 3,50 4,00 4,00 3,83 
5. Peranannya untuk mendorong siswa 4,50 4,50 4,50 4,50 

menemukan konsep/prosedur 
6. Kesesuaian gambar dan masalah dengan 4,00 4,50 5,00 4,50 

konsep/isi materi 

III BAHASA 

1. Kebenaran tata bahasa 3,50 4,50 5,00 4,33 
2. Kesederhanaan struktur kalimat 4,00 4,00 4,50 4,16 
3. Kejelasan petunjuk dan araban 4,50 4,50 5,00 4,66 
4. Sifat komunikatifbahasa yang digunakan 3,50 4,00 5,00 4,16 

I I 

' , I 
i I 
I 

-· -------------------
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Tabel4.5 

Penilaian Validator terhadap Tes Basil Belajar 

No Validasi lsi Bahasa dan Rekomendasi 
Soal Penulisan 

1 Valid Dapat dipahami Dapat digunakan tanpa revisi 

2 Valid Dapat dipahami Dapat digunakan tanpa revisi 

3 Valid Dapat dipahami Dapat digunakan tanpa revisi 

4 Valid Dapat dipahami Dapat digunakan dengan revisi kecil 

5 Valid Dapat dipahami Dapat digunakan tanpa revisi 

6 Valid Dapat dipahami Dapat digunakan dengan revisi kecil 

7 Valid Dapat dipahami Dapat digunakan tanpa revisi 

8 Valid Dapat dipahami Dapat digunakan tanpa revisi 

9 Valid Dapat dipahami Dapat digunakan tanpa revisi 

10 Valid Dapat dipahami Dapat digunakan tanpa revisi 

Berdasarkan data di atas, kesimpulan basil validasi para validator terhadap perangkat 

pembelajaran adalah : 

1). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). mempunyai kategori baik dapat 

digunakan dengan sedikit revisi. 

2). Lembar Kerja Siswa (LKS) mempunyai kategori baik dan dapat digunakan dengan 

sedikit revisi. 

3). Tes Hasil Belajar (THB) dinyatakan valid, bahasa dan penulisan dapat dipahami dan 

dapat digunakan dengan sedikit revisi atau tanpa revisi. 

b. Uji Keterbacaan 

Uji keterbacaan bertujuan untuk memeroleh informasi apakah perangkat 

pembelajaran dapat terbaca dengan jelas dan dapat dipahami oleh siswa. Pada uji 

keterbacaan yang dilakukan pada tanggal 27 April 2017, dipilih 6 kelompok dari kelas 
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IV C di SDN Tanah Kalikedinding VIIT Surabaya sebagai kelas eksperimen dengan 

tingkat kemampuan berbeda. 

I I Siswa diberi tugas untuk membaca I em bar kerja siswa dan tes hasil bela jar kemudian 
I 
' I 

menandai kalimat yang kurang dipahami. Pengamat membaca perangkat pembelajaran 

(RPP< LKS< dan TI:IB) lalu menyampaikan hila kurang memahami. 

, I 
Perangkat pembelajaran direvisi setelah siswa yang melakukan uji keterbacaan 

menyatakan dapat memahami lembar kerja siswa dan tes hasil belajar. Pengamat juga 

' ' ' 
mampu memahami apa yang akan dilakukan saat uji coba. 

c. Uj i Lapangan : 

Berikutnya perangkat diujikan di kelas IV-C (kelas eksperimen) di SDN Tanah 

Kalikedinding VITI Surabaya. Eksperimen dilaksanakan 3 kali pertemuan yang diawali 

dengan pretes dan diakhiri dengan postes seperti pada tabel 4.6 berikut 

Tabe14.6 

Jadwal Pelaksanaan Uji Coba Lapangan Kelas Eksperimen 

Kegiatan Hariffanggal U raian Kegiatan 

1 Rabu, 26 April 2017 Pretes 

I ' 

2 Kamis, 27 April 2017 Pertemuan Pertama (RPP-1) 

I 
I 

3 Jumat, 28 Apri12017 Pertemuan Kedua (RPP-2) 

4 Selasa, 2 Mei 2017 Pertemuan Ketiga (RPP-3) 

5 Rabu, 3 Mei 2017 Postes 

Dalam pelaksanaan di kelas eksperimen yang bertindak sebagai ·guru pengajar adalah 

, I 
I' 

Shanty Indriawinahyusari, S.Pd.SD sedangkan sebagai pengamat aktivitas siswa dalam 
I 

kegiatan pembelajaran adalah Yuyun Wahyuningsih, M.Pd dan Ely Wahyuni, S.Pd,MM 
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Selama pernbelajaran berlangsung, siswa dikelornpokkan menjadi 6 kelompok yang 

beranggotakan 4 atau 5 siswa dengan kernarnpuan dan jenis kelarnin yang berbeda. 

Kelompok yang diamati berkemampuan tinggi, sedang, dan kurang. Instrumen yang 

digunakan adalab yang telab dikembangkan serta disefujui validator. 

d. Analisis Data Hasil Uji Lapangan 

Terdapat dua jenis data yang dikurnpulkan dalarn pelaksanaan eksperimen yaitu data 

aktivitas siswa dan data basil belajar 

1) Data aktivitas siswa dalarn pernbelajaran 

Data aktivitas siswa menggunakan instrumen Iembar pengarnatan aktivitas siswa. 

Pengumpulan data berdasarkan basil pengarnatan. Hasil analisis data menunjukkan 

babwa skor dari setiap aspek pernbelajaran untuk RPP 1, RPP 2, dan RPP 3 rnempunyai 

kriteria baik atau sangat baik. 

Pengarnatan terbadap aktivitas siswa dalam pernbelajaran selarna tiga perternuan basilnya 

dinyatakan dalam bentuk persentase. Kesimpulannya disajikan pada tabel4.8 berikut ini. 

Tabel4.7 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Pada Kelas Eksperimen 

No Aspek Pengamatan Persentase Aktivitas Rata- Rentang Ideal 
Siswa% rata (%) 

RPP 1 RPP2 RPP3 

Mendengar/rnemperbatikan 10,2 10,2 9,2 9,86% 9%~p~ 11% 
penjelasan guru 
Membentuk kelompok dan 10,2 9,3 10,2 9,90% 9%~p~ 11% 
membagi tugas 
Mengajukan rnasalah/ 38,9 39,8 37,9 38,90% 34,2%~P~ 

menernukan cara dan jawaban 41,8% 
masalab dan mind mapping 
dengan diskusi kelompok 
Mengkomunikasikan dan 23,2 23,2 24,1 70,50% 22,5%~P 27,5% 
rnemarnerkan basil kerja 
kelorngok 
Menarik kesimpulan suatu 15,7 15,7 16,7 16,03% 15,3%~P18,7% 

prosedur atau konsep 

- --~--------
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0% ::;P ::;5% 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa pada tabel di atas maka terlihat bahwa semua 

aspek aktivitas siswa pada RPP 1 sampai RPP 3 mencapai toleransi keefektifan karena 

berada dalam rentang waktu ideal yang telah ditetapkan. Maka hila ditinjau dari aspek 

aktivitas siswa maka memenuhi kriteria efektif. 

2) Data hasil belajar 

Data hasil belajar dianalisis untuk melihat validitas, sensitivitas dan reliabilitas 

instrumen tes hasil belajar. Perhitungan validitas, sensitivitas dan reliabilitas ~nstrumen 

tes hasil belajar dapat dilihat pada lampiran C-6, C-7, dan C-8. 

a) Validitas 

Hasil perhitungan validitas setiap butir tes dengan menggunakan rumus korelasi 

product moment disajikan pada tabel4.9 berikut. 

Tabel4.8 

Validitas Butir tes (Tabap Eksperimen) 

No Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

fxy 0.81 0.65 0.55 0.84 0.49 0.49 0.57 0.57 0.45 0.75 

Validitas San gat Tinggi Cukup Sangat Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Tinggi 

tinggi tinggi 

Berdasarkan kriteria kelayakan butir tes sebagaimana diuraikan pada bah III, maka 

setiap butir tes dikategorikan valid dan layak digunakan dalam penelitian. 

2) Reliabilitas 

Berdasarkan hasil penghitungan reliabilitas tes (Tahap Eksperimen) diperoleh 

koefisien reliabilitas tes 0,87. Ini berarti butir tes memenuhi kriteria reliabel. 
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3) Sensitivitas 

Hasil pethitungan sensitivitas setiap butir disajikan dalam tabel4.9 berikut: 

Tabel4.9 

Sensitivitas Butir Tes (Tahap Eksperimen) 

No Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

s 0.40 0.30 0.30 0.57 0.43 0.30 0.50 0.60 0.40 0.37 

Sensitivitas Peka Peka Peka Peka Peka Peka Peka Peka Peka Peka 

Berdasarkan kriteria, butir tes dikatakan baik jika sensitivitas butir tes berada antara 0 

sampai I, dan butir tes dikatakan peka jika sensitivitasnya lebih besar atau sama dengan 

0,30. Hal ini berarti semua butir tes memenuhi kriteria sensitif sehingga layak digunakan 

dalam penelitian. Hasil analisis data uji Iapangan menunjukkan bahwa rata-rata skor 

pembelajaran untuk RPP 1, RPP 2, dan RPP 3 mempunyai rata-rata kriteria baik, aktivitas 

siswa dari semua aspek siswa pada RPP I sampai RPP 3 mencapai toleransi keefektifan 

dan respon siswa terhadap pembelajaran pengajuan masalah (problem posing) dan mind 

mapping adalah positiE Aktivitas siswa pada kelas eksperimen dapat dilihat pada gam bar 

berikut ini : 

Gambar4.6 

Siswa membuat mind mapping 

Gambar4.7 

Siswa melaknkan percobaan 

perpindahan panas 

--------·----·--------
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Gambat4.8 

Bimbingan per kelompok 

Gambar4.10 

Presentasi mind mapping 

bersama guru 

Gambar4.12 

Kelompok lain memberi tanggapan 

basil diskusi 

Gambar4.9 

Kerjasama dengan kelompok kerja 

Gambar4.11 

Presentasi problem posing 

berdasarkan gambar 

Gambar4.13 

67 

Presentasi mind mapping energi panas 

dan energi alternatif 
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Gambar4.14 

Presentasi perubaban energi 

gerak per kelompok 

3. Basil Uji Kelas Kontrol 

Gambar4.15 

Presentasi perubahan energi 

gerak seluruh kelompok 

68 

Setelah uji lapangan, selanjutnya perangkat diujikan di kelas N A SDN Tanah 

Kalikedinding VIII Surabaya. Sesuai dengan rancangan penelitian, pengujian 

dilaksanakan selama 3 kali pertemuan yang diawali dengan pre-test dan diakhiri 

denganpost-test seperti pada tabe14.10 berikut: 

Tabel4.10 

Jadwal Pelaksanaan Uji Kelas Kontrol 

Kegiatan Hari/Tanggal U raian Kegiatan 

1 Kamis, 4 Mei 2017 Pre-test 

2 Jumat, 5 Mei 2017 Pertemuan Pertama (RPP-1) 

3 Sabtu, 6 Mei 20 17 Pertemuan Kedua (RPP-2) 

4 Selasa, 9 Mei 2017 Pertemuan Ketiga (RPP-3) 

5 Rabu, 10 Mei 2017 Post-test 

------ -- --- ----- - ---' 
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Terdapat dua jenis data yang dikumpulkan dalam uji pada kelas kontrol, yaitu; 

a) Data Ketuntasan Belajar Siswa Secara Klasikal 

Data ketuntasan belajar siswa secara klasikal dikumpulkan menggunakan instrumen 

tes hasil belajar yang diberikan sebelum dan sesudah pembelajaran. Data ketuntasan 

siswa kelas kontrol ini secara rinci dapat dilihat pada lampiran D-4. Ketuntasan siswa 

pada kelas eksperimen mencapai 90 %, sedangkan ketuntasan siswa pada kelas kontrol 

mencapai 87%. Dengan demikian ketuntasan belajar siswa secara klasikallebih dari 75% 

dan dikatakan tuntas. 

b) Data Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran selama tiga pertemuan 

dinyatakan dalam persentase. Kesimpulan hasil pengamatan disajikan berikut ini: 

Tabel4.11 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa pada Kelas Kontrol 

!No Aspek Pengamatan Persentase Aktivitas Rata- Rentang Ideal 
Siswa% Rata (%) 

RPP 1 RPP2 RPP3 

1 Mendengar/memperhatik 11,1 10,2 10,2 10,5% 9% ::s p ::s 11% 
an penjelasan guru 

2 Membentuk kelompok 11,1 9,3 9,3 9,9% 9% ::s p ::s 11% 
dan membagi togas 

3 Mengajukan masalahl 38,0 38,9 37,0 38,0% 34,2%::::; p ::s 
menemukan cara dan 41,8% 
jawaban masalah dan 
mind mapping dengan 
diskusi kelompok 

4 Mengkomunikasikan dan 23,2 23,2 25,0 23,8% 22,5%:5P 27,5% 
memamerkan hasil kerja 
kelompok 

5 Menarik kesimpulan 15,7 15,7 16,7 16,03% 15,3%:5P18,7% 
suatu prosedur atau 
konsep 

6 Perilaku siswa yang tidak 0,9 1,9 1,9 1,6% 0% ::s p ::S5% 
relevan dengan KBM 

~-_I_------
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Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa pada tabel 4.11 di atas, maka terlihat 

bahwa semua aspek aktivitas siswa pada RPP-1 sampai RPP-3 mencapai toleransi 

keefektifan karena berada dalam rentang waktu ideal. Ditinjau dari aspek aktivitas siswa 

maka memenuhi kriteria efekti£ 

Ak.tivitas siswa pada kelas kontrol dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

Gambar4.16 

Postes kelas kontrol 

Gambar 4.18 

Pembelajaran siswa secara 

berkelompok 

Gambar4.17 

Proses KBM dengan metode 

ceram~h dan tanya jawab 

Gambar4.19 

Diskusi lembar kerja siswa di 

buku tematik 

l-.-., ___ -------
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4. Hasil Belajar 

! ' 

Tabel4.12 

Hasil Tes Belajar Siswa Kelas Eksperimen & Kelas Kontrol 

Nilai Hasil Belajar Nilai Hasil Bela.iar 
Responden Kelompok Eksperimen Responden Kelompok Kontrol 

Pre-test Post-tes Pre-test Post-tes 
A 65.00 100.00 A 60.00 80.00 
B 75.00 100.00 B 65.00 75.00 
c 85.00 100.00 c 90.00 100.00 
D 70.00 100.00 D 70.00 85.00 
E 95.00 100.00 E 85.00 100.00 
F 65.00 100.00 F 60.00 80.00 
G 80.00 100.00 G 75.00 100.00 
H 75.00 100.00 H 70.00 90.00 
I 65.00 100.00 I 65.00 70.00 
J 90.00 100.00 J 80.00 100.00 
K 85.00 100.00 K 65.00 75.00 
L 60.00 80.00 L 75.00 85.00 
M 60.00 75.00 M 75.00 90.00 
N 70.00 100.00 N 75.00 95.00 
0 70.00 100.00 0 60.00 75.00 
p 85.00 100.00 p 80.00 100.00 
Q 80.00 100.00 Q 75.00 85.00 
R 85.00 100.00 R 70.00 95.00 
s 70.00 95.00 s 80.00 100.00 
T 85.00 100.00 T 85.00 100.00 

I 
u 80.00 100.00 u 70.00 80.00 

! . v 65.00 80.00 v 70.00 80.00 
w 75.00 100.00 w 80.00 95.00 
X 70.00 95.00 X 75.00 100.00 
y 80.00 100.00 y 65.00 90.00 
z 80.00 100.00 z 85.00 100.00 

AA 60.00 75.00 AE 75.00 90.00 
AB 80.00 95.00 AF 70.00 100.00 
AC 75.00 100.00 AG 75.00 100.00 
AD 75.00 80.00 AH 70.00 100.00 

Rata-rata 75,17 95,83 Rata-rata 73,17 90,50 

Rata-rata nilai pretest kelas eksperimen adalah 75,17 sedangkan rata-rata nilai posttest 

adalah 95,83. 

--- ---------- -----------
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Rata-rata nilai pretest kelas kontrol adalab 73,17 sedangkan rata-rata nilai posttest 

adalab 90,50. 

Perbedaan Hasil belajar 

A. Uji Normalitas 

1. Uji Normalitas Pre-test 

Uji normalitas pre-test digunakan untuk mengetabui apakab data dari kedua kelas 

berdistribusi normal. Berikut basil uji normalitas untuk pre-test. 

Tabel4.13 

Hasil Uji Normalitas Pre-test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Pre-test kontrol Pre-test eksperimen 

N 30 30 

Mean 73,17 75,17 

Normal Parametersa,b Std. 7,822 9,237 

Deviation 

Most 
Absolute ,141 ,133 

Extreme p .. 
Differences 

os1t1ve ,141 ,112 

Negative -,126 -,133 

Kolmogorov-Smimov Z ,771 ,728 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,593 ,664 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Terlibat pada tabel 4.15. basil analisis data SPSS yang ditampilkan Asymp. Sig. 

(2-tai/ed) pada kelas kontrol memiliki basil 0,593 > 0,05 dan kelas eksperimen 

memiliki basil 0,664 > 0,05 yang berarti data berdistribusi normal. 
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2. Uji Normalitas Post-test 

Tabel4.14 

Hasil Uji Normalitas Post-test 

One-Sample Kolmo2orov-Smirnov Test 

N 
Mean 

Normal Parametersa,b Std. 

Most 
Differences 

Deviation 
Absolute 

Extreme p .. 
osttive 

Negative 
Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

a. Test distribution is Normal. 

Posttest Posttest 
control 

30 
90,50 
9,857 

,232 
,168 
-,232 
1,273 
,078 

eksperimen 

30 
95,83 
8,313 

,425 
,308 
-,425 
2,329 
,000 

b. Calculated from data. 

73 

Terlihat pada tabel.4.16 hasil analisis data SPSS yang ditampilkan Asymp. Sig. 

(2-tailed) pada kelas kontrol memiliki hasil 0,078 > 0,05 yang berarti data 

berdistribusi normal dan kelas eksperimen 0,000 < 0,05 yang berarti data 

berdistribusi tidak normal maka digunakan uji Mann-Whitney. 

B. Uji Homogenitas 

1. Uji Homogenitas Pre-test 

Uji homogenitas dimakSudkan untuk memperlihatkan apakah dua atau lebih 

kelompok data memiliki varian yang sama 

-------------
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Tabel4.15 

Basil Uji Bomogenitas Pre-test 

Test ofBomogeneity of Variances 
Pre- test 

Levene Statistic dfl df2 

3,437 1 58 

74 

Sig. 

,069 

Terlihat pada tabel di atas, analisis data SPSS yang ditampilkan sig. memiliki 

basil sebesar 0,069 > 0,05 yang artinya data tersebut memiliki varian yang sama 

atau homogen antara kelompok pre-test kontrol dan eksperimen. 

2. Uji Bomogenitas Post-test 

Tabel4.16 

Basil Uji Bomogenitas Post-test 

Test ofBomogeneity of Variances 
Post-test 

Levene Statistic dfl df2 

3,237 1 58 

Sig. 

,077 

Terlibat pada tabel 4.18. analisis diatas spss yang ditampilkan sig. memiliki basil 

sebesar 0,077 > 0,05 yang artinya data tersebut memilki varian yang sama atau 

bomogen. 

C. Uji Beda (Uji-T) 

1. Uji Beda Pre-test 

Dari basil uji analisis statistik bahwa uji beda pre-test pada kelas kontrol dan 

eksperimen dengan sig. (2-tailed) sebesar 0,369 > 0,05 yang menyatakan babwa tidak 

ada perbedaan antar kedua kelompok. 
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Tabel4.17 

Hasil Uji Beda Pre-test 

I d d s n epen ent I T est am pies 

Levene's t-test for Equality of Means 

Test for 
Equality of 
Variances 

F Sig. t Df Sig. Mean Std. 95% 

(2- Differ- Error Confidence 

tailed ence Differ- Interval of the 

) ence Difference 

Lower Upper 

Equal ,970 ,329 -,905 58 ,369 -2,000 2,210 -6,423 2,423 

variances 
pre test assumed 
kelompo 

-,905 56,467 ,369 -2,000 2,210 -6,426 2,426 Equal 
kkontrol 

variances 
not assumed 

2. Uji Beda Post-test 

Untuk uji beda post-test dilakukan uji Mann-Whitney karena pada post-test 

berdistribusi tidak normal. 

Mann-Whitney U 
Wilcoxon W. 

z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

Tabel4.18 
Uji Mann Whitney 

Test Statistics8 

Posttest 

Grouping Variable: kelompok 

299,500 
764,500 

-2,465 
,014 

Dari hasil uji statistik Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,014 < 0,05 yang berarti ada 

perbedaan antar dua kelompok post-test kontrol dan eksperimen. 
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Tabel berikut ini menunjukkan rata-rata (mean) post-test kontrol sebesar 90,50 dan 

post- test eksperimen sebesar 95,83. 

Tabel4.19 

Perbedaan Basil Pre-test dan Post-test Kelas Kontrol dan Eksperimen 

Statistics 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

control control ekperimen eksperimen 

Valid 30 30 30 30 
N 

Missing 30 30 30 30 

Mean 73,17 90,50 75,17 95,83 

Sum 2195 2715 2255 2875 

C. Pembahasan 

1. Perangkat Pembelajaran Layak 

Perangkat pembelajaran IP A yang dihasilkan adalah perangkat pembelajaran 

dengan menerapkan pembelajaran pengajuan masalah (problem posing) dan mind 

mapping (ajumamima) pada pembelajaran energi panas dan altematifuntuk kelas IV. 

Saat melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran, guru menyediakan media 

lembar kerja siswa. Pada lembar kerja siswa guru memberikan permasalahan tentang 

energi panas dan altematif, dimana siswa diberikan soal tentang energi panas dan 

altematiflalu dikembangkan pengajuan masalah (problem posing) dan mind mapping. 

Berdasarkan hasil penilaian validator terhadap perangkat pembelajaran yang layak 

digunakan meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar kerja siswa, dan tes 

hasil belajar ditinjau dari indikator format, isi, dan bahasa semua dalam kategori baik 

dan dapat digunakan dengan sedikit revisi. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata 

penilaian para validator terhadap RPP dan LKS minimal adalah 3,33. Sedangkan hasil 

------------------
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penilaian para validator terhadap THB secara umum adalah valid, dapat dipahami, dan 

dapat digunakan dengan revisi kecil. 

Hasil analisis validitas dan reliabilitas dan sensitivitas tes menunjukkan bahwa tes 

hasil belajar energi panas dan altematif memiliki validitas cukup dan tinggi, reliabel, 

dan sensitif. Reliabilitas tes 0,87 yang berarti butir tes memenuhi kriteria reliabel dan 

sensitivitasnya lebih dari atau sama dengan 0,30 yang berarti semua butir tes 

memenuhi kriteria sensitif sehingga layak digunakan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Nieveen (1999:26) bahwa pernbelajaran dikatakan efektif apabila perangkat tersebut 

rnerefleksikan pengalaman siswa dan hasil belajar siswa yang diharapkan. 

2. Aktivitas Siswa 

Ketika pernbelajaran berlangsung, siswa sangat aktif. Dalarn presentasi, siswajuga 

rnenggunakan bahasa Indonesia yang cukup fasih. Sebagian besar waktu siswa 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam LKS yaitu sebanyak 

38,9% dari keseluruhan waktu yang tersedia. Kerjasarna dalarn kelornpok 

rnenunjukkan adanya kolaborasi yang rnerupakan salah satu karakteristik problem 

posing. Hal ini relevan dengan teori Vygotsky ( dalam Ormrod, 1995: 178) menyatakan 

bahwa, children's cognitive development is promoted and enchanced through their 

interaction with more advanced and capable individuals. Menurut Vygotsky siswa 

sebaiknya bel ajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan ternan sebaya yang lebih 

rnarnpu. Interaksi sosial ini rnernacu terbentuknya ide barn dan rnernperkaya 

perkernbangan intelektual siswa. Jadi pada saat siswa bekelja di dalarn daerah 

perkernbangan terdekat rnereka, tugas-tugas yang tidak dapat diselesaikan sendiri, 

dapat rnereka selesaikan dengan bantuan ternan sebaya atau orang dewasa. 

-~--- --------- ---------- ·------------ -----
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Tabel4.20 
Basil Pengamatan Aktivitas Siswa Pada Kelas Eksperimen 

No Aspek Pengamatan Persentase Aktivitas Rata- Rentang Ideal (%) 
Siswa% rata 

RPP 1 RPP2 RPP3 

1 Mendengar/memperhatika 10,2 10,2 9,2 9,86% 9%~p~ 11% 
n penjelasan guru 

2 Membentuk kelompok dan 10,2 9,3 10,2 9,90% 9%~p~11% 
membagi tugas 

3 Mengajukan masalah/ 38,9 39,8 37,9 38,90% 34,2%~ p ~ 41,8% 
menemukan cara dan 
jawaban masalah dan mind 
mapping dengan diskusi 
kelompok 

4 Mengkomunikasikan dan 23,2 23,2 24,1 70,50% 22,5%~P 27,5% 
memamerkan hasil keija 
kelompok 

5 Menarik kesimpulan suatu 15,7 15,7 16,7 16,03% 15,3%~P18,7% 

prosedur atau konsep 
6 Perilaku siswa yang tidak 1,9 1,9 2,7 2,17% O%~P~5% 

relevan dengan KBM 

Saat mempresentasikan hasil kerja kelompok, kelompok lain dengan bertanya, 

melengkapi jawaban yang kurang sempuma, dan bertepuk tangan sebagai bentuk 

penghargaan. 

Pada pertemuan kedua dan ketiga pelaksanaan pembelajaran berjalan lebih baik, 

dimana siswa duduk sesuai dengan kelompoknya dan sudah tahu apa yang harus 

dikerjakan. Meskipun siswa aktif, ada juga siswa yang berperilaku tidak relevan pada 

saat diskusi dan presentasi seperti: bercanda, mengganggu temannya, menggambari 

LKS: Rata-rata presentase aktivitas siswa yang tidak relevan dengan pembelajaran 

sebesar 2,17 % pada kelas eksperimen. Hal ini sejalan dengan teori yang 

:I dikemukakan o1eh Mulyono (2001 :26) yang mengatakan bahwa aktivitas artinya 
I 

kegiatan atau keaktifan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan 

yang terjadi baik fisik maupun non fisik merupakan suatu aktivitas. 

---------------
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3. Tes Hasil Belajar 

Dari tabel 4.12 di atas diketahui bahwa dari rerata pre-test dan posttest kelas 

eksperimen, terjadi peningkatan 21 %. Sedangkan rerata nilai pre-test dan posttest 

kelas kontrol terjadi peningkatan 17,5%. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hasil bela jar kelas eksperimen lebih baik karena 

mengalami peningkatan sebesar 21% daripada kelas kontrol yang hanya 17,5%. Hal 

ini sesuai dengan teori Dimyati dan Mudjiono (2002:36), yang mengatakan bahwa 

hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar mengajar dan biasanya 

ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru. 

4. Perbedaan Hasil Belajar Siswa 

Dari hasil uji analisis statistik bahwa pre-test pada kelas kontrol dan eksperimen 

menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antar kedua kelompok. Namun, Setelah 

dilakukan uji Mann Whitney maka diketahui ada perbedaan hasil belajar siswa kelas 

eksperimen yaitu 95,83 dan kelas kontrol 90,50. 

Dari penjelasan terse but maka pembelajaran dengan ajumamima mampu mendapatkan 

hasil belajar lebih baik daripada pembelajaran konvensional. 
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A. KESIMPULAN 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengembangan perangkat pembelajaran ajumamima menghasilkan perangkat 

pembelajaran yang layak digunakan untuk materi energi panas dan altematif 

yang terdiri dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa 

(LKS), serta Tes Hasil Belajar (THB). Setelah melalui tahap validasi ahli yaitu, 

uji keterbacaan, perangkat pembelajaran di atas telah dinyatakan valid ·oleh 

validator ahli dan terbaca baik oleh siswa. Setelah diujikan, perangkat 

pembelajaran ini telah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu: tes 

hasil belajar memenuhi kriteria validitas minimal cukup, reliabilitas tinggi 0,87 

dan sensitivitas lebih dari atau sama dengan 0,52. 

2. Aktivitas siswa meningkat saat pembelajaran dan sebagian besar waktu siswa 

yaitu 38,9% dari waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada dalam lembar ketja siswa. 

3. Melalui hasil postest kelas eksperimen dapat diketahui juga bahwa terjadi 

peningkatan hasil bela jar sebesar 21 % yang artinya lebih baik daripada post est 

kelas konvensional. 

4. Dari hasil penelitian, terdapat perbedaan hasil bela jar kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Hasil belajar pada kelas eksperimen yang menggunakan metode 

ajumamima lebih baik dan rata-rata kriteria ketuntasan minimal dapat terpenuhi 

daripada kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional. 

80 
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B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan : 

1. Para pendidik dapat menggunakan pembelajaran ajumamima pada mata 

pelajaran IP A tentang energi panas dan alternatif karena dapat meningkatkan 

aktivitas serta hasil belajar siswa. 

2. Pembelajaran ajumamima ini sebaiknya juga diterapkan untuk pembelajaran 

mata pelajaran lainnya, sehingga diharapkan siswa bisa mendapatkan aktivitas 

dan hasil belajar yang maksimal. 

I 
I I 

I 

I 

I __ 
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Nama Sekolah 

Tema 

Subtema 

Pembelajaran 

Mata Pelajaran 

Kelas/Semester 

Alokasi Waktu 

SKENAJUOPEMBELAJARAN 

: SDN Tanah Kalikedinding Vlli Surabaya 

: 9. Kayanya Negeriku 

: 2. Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 

: 1 

: IP A (IImu Pengetahuan Alam) 

:IV /2 

: 1 Pertemuan (2 x 35 menit) 

• Doa dan mengabsen kehadiran siswa 

• Menjelaskan pengertian energi panas. 

• Menyebutkan contoh energi panas di alam sekitar. 

• Menyebutkan manfaat energi panas dalam kehidupan sehari-hari. 

• Menjelaskan dan menyebutkan proses perpindahan panas. 

• Membentuk 6 kelompok kerja siswa untuk berdiskusi tentang soal energi panas 

dan altematif 

• Presentasi kelompok di depan kelas dan kelompok Jain memberi tanggapan. 

• Penilaian 

• Kesimpulan materi 

• Penutup 

Mengetahui 
Surabaya, 5 Mei 2017 

Guru Kelas IV 

~~ 
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SHANTY INDRIA WINAHYUSARI,S.Pd.SD 

---------------------------------
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LEMBAR KERJA SISWA -1 

/-Jelaskan yang dimaksud sumber energi panas ! 

.Qtmb.~.0 .. ener.ut~.\?.OPOS .. trlo\o~ .. sumb.et. .. et?.l'fOt ... ~land d\ 
hO~llt h (')\-en ~o~-ma(onorJ ---J ~ :J 

\ 2_. Dari ruat-alat di bawah ini manakah yang dapat menjadi sumber energi 

panas? Jelaskan pilihanmu ! 

· Setrika, kompor, termos, bohlam!lampu 100 watt, radio 

l~O.mP.O.f.t .. l-?of€DQ . .O,!_LUQOO .. ~dJ. ... (?.OnMtoD .. 6.\ otm \lomfJ 
r aron YY'en10u 1 ~Ma~ 

Sebutkan 3 manfaat sinaHriatahari <lalam Kehidupan sehari-hari! 

Wd~~~WJI:a0n6~a£W'··:-:.tn£m.b.u.cl .. ff.lm~.~ rn QY)_Jernor 
Jelaskan apa yan~Ija<ii bila burnt mi tidak ada sinar matahari? 

bum\. .. .rn~njodt .. 9 eJA r. ........................................... . 
Jelaskan apa yang terjadi ketika kamu duduk di dekat api unggun! 

.b.mon ... 1 ~r.o>.o. .. hgngQt ...................................... . 
Jelaskan yang dimaksud perpindahan panas secara konduksi ! Berikan 

contohnya! 

.to.gom. .... d\ .. Q.0~9~~.b .... cl\.9.-:~~ .... Q?.~ ....... . 
7. Jelaskan yang dimaksud perpindahan panas secara konveksi ! Berikan 

contohnya! 

.O}J. .... m~~\d:\~\~ ......................................................... . 
_/Jelaskan yang dimaksud perpindahan panas secara radiasi ! Berikan 

,.... contohnya! 

-~n~~-8-i-J 1'!\~~.Cl.~ .... Ql_ . .9:!:9:3. ..... 'fl'.~ t:?.!::. a \:on 
9. Luna ingm cepat meminum teh panas yang dibuat ayah. Bantulah Luna 

memilih wadah. yang sesuai agar teh panas menjadi cepat dingin. Pilihkan 

wadah yang tepat, apakah 
. . 

cangkir kecil, gelas tinggi atau gelas bertutup. Jelaskan alasanmu ! 

L~__.l 

4=4) 
~~- fllll____L_-==I·t:! 

C0."'9 tu· ¥-(' o\ \L.C.H~\'\0 1Y1 U cl. ~ 1,--, 
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~ndok logam menjadi terasa panas setelah dicelupkan ke dalam gelas berisi 

teh panas. Perpindahan panas pada sendok logam itu terjadi secara apa? 

Jelaskan alasanmu! 

\~QQ~~.\~S.t .................................................................... . 

-----000---

-----------·----------
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Kunci Jawaban 

1. Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. 

2. Kompor. karena kompor mampu mengeluarkan api panas. 

3. a. untuk mengeringkan pakaian 

b. untuk pembuatan ikan asin 

c. untuk panel surya 

d. untuk pembuatan garam 

e. untuk menghangatkan tubuh 

4. Seluruh makhluk hidup akan mati. 

5. Lama kelamaan tubuh akan terasa hangat karena terjadi perpindahan secara 

radiasi. 

6. Perpindahan panas yang tidak mengikuti perpindahan zat lainnya. Contoh : 

batang logam yang dipanaskan (logam adalah konduktor). 

7. Perpindahan panas yang diikuti perpindahan zat lainnya. Contoh : terjadinya 

angina darat dan angin laut. 

8. Perpindahan panas tanpa zat perantara. Contoh panas matahari yang 

mengenai kulit. 

9. Cangkir kecil karena volume teh semakin sedikit sehingga penguapan panas 

lebih cepat. 

10. Secara konduksi karena perpindahan panas tersebut terjadi tanpa diikuti zat 

perantara. 

--------

43713.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



, Ill 
I I 

I , 

, I 

I 
I 

I I 
I 

I 
I . 

PENGEIBANGAN 
lATER I 

100 

. i 

----- -----~ --------

43713.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I I 

I I 
I I 

I 
I ' 

I I 

I 

I , 

101 

,...--- ENERGIDANPERUBAHANNYA ~ 
'------------------~ 

Energi 

Adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi manusia diperoleh dari 

makanan, sehingga makanan disebut sebagai sumber energi. Bentuk energi 

ada bermacam-macam, antara lain energi panas, energi bunyi, energi listrik, 

energi gerak, energi cahaya, dan energi kimia. Pada bab ini akan membahas 

tentang energi panas. 

A. Energi Panas 

Panas merupakan salah satu bentuk energi. Lalu, benda apa saja yang dapat 

menghasilkan panas? Mengapa sebuah benda yang semula panas dapat 

berubah menjadi dingin?. Berikut uraian tentang sumber energi panas dan 

perpindahan energi panas. 

1. Somber Energi Panas 

Sumber energi panas adalah semua benda yang menghasilkan energi 

panas. Sumber energi panas terbesar di bumi adalah ma~hari. 

Contoh sumber energi panas ada/ah : 

a. Sinar matahari. 

b. Gesekan dua buah batu. 

c. Api Unggun 

d. Kompor yang menyala 

------------------
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2. Perpindaban Energi Panas 

Terdapat tiga macam perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi dan 

radiasi. 

a. Konduksi adalah perpindahan panas yang tidak diikuti perpindahan zat 

perantaranya. Contoh: saat mengaduk segelas teh panas dengan sendok 

logam, lama-kelamaan tangan akan terasa panas. 

b. Konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti perpindahan zat 

perantaranya. Contoh: air yang panas atau mendidih akan bergerak 

naik, terjadinya angin darat dan angin taut. 

c. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. 

Contoh: panas matahari yang sampai ke bumi, lampu yang menyala 

menimbulkan energi panas. 

B. Energi Alternatif 

Energi altematif adalah salah satu sumber energi yang diperlukan oleh 

makhluk hidup. Energi ini bisa berasal dari penambangan makhluk hidup 

yang tertimbun jutaan tahun yang lalu. 

1. Somber energi alternatif 

Alam banyak menyediakan berbagai macam energi altematif. energi 

tersebut dapat diperoleh dari : 

a. matahari 

b. angin 

c. air 

d. panas bumi. 

--------------
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2. Keuntungan dan kerugian penggunaan energi alternatif 

a. Somber energi alternatifmemiliki keuntungan sebagai berikut 

1. Dapat terns digunakan karena tidak akan habis. misalnya : 

matahari, air, angin dan panas bumi . 

2. Energi yang dihasilkan oleh sumber energi altemtif sangan besar. 

3. Energi altematif tidak mencemari lingkungan karena tidak 

menghasilkan zat-zat buangan ke lingkungan. 

b. Namun, sumber energi dari bahan bakar fosil memiliki keuntungan 

sebagai berikut : 

1. Tidak dibutuhkan biaya terlalu besar untuk mendapatkannya. 

Bahkan di beberapa bagian bumi, batu bara dapat diperoleh hanya 

dengan mengeruk batuan di permukaan bumi. 

2. Penggunaan bahan bakar fosil lebih mudah. contohnya bensin 

tinggal di tuang ke tangki bensin untuk menggrakkan mobil minyak 

tanah dapat digunakan untuk menyalakan lampu. 

Sumber energi dari bahan bakar fosil juga memiliki kerugian 

sebagai berikut : 

1. Lama kelamaan bahan bakar fosil akan habis hila digunakan terns 

menerns. 

2. Bahan bakar fosil dapat mencemari lingkungan karena 

mengandung gas racun sisa pembakaran, contohnya karbon 

monoksida. 
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3. Kendala dalam pemanfaatan energi alternatif antara lain sebagai 

berikut: 

1. Dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk dapat memanfaatkan 

energi altematif. Misalnya untuk membuat stasiun PLTA perlu 

membuat bendungan yang membutuhkan biaya yang sangat besar. 

2. Dibutuhkan teknologi tinggi untuk mengubah energi altematif 

menjadi bentuk energi yang dapat digunakan. Misalnya para ahli 

hams membuat alat yang dapat menembus batuan panas di pusat 

bumi. Hal ini sangat sulit karena suhu yang tinggi dapat membakar 

pipa pengebor. 

3. Tersedianya energi altematif yang dipengaruhi oleh musim. saat 

musim kemarau panjang, volume air di bendungan menyusut. 

akibatnya, energi listrik yang dihasilkanjuga berkurang. 

4. Pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari 

( Energi gerak ) ¢( Energi listrik ) q Pembangkit listrik 
tenaga air atau angin 

I 

I ( Tenaga angin J ¢ [ Energi gerak )¢ Meneibangkanlayang-
layang 

( Energi listrik ) ¢ ( Energi panas ) ¢[ Menyetrika baju ) 
( A pi ) q ( Energi panas ) ¢( Membakar sate l 
( Energi listrik ) q ( Energi gerak ) ¢( Memblender buah ) 

----------

43713.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



105 

• Sinar matahari juga berfungsi untuk pembuatan garam, mengeringkan 

ikan asin,menjemur pakaian dan yang paling modem saat ini adalah 

untuk panel surya. 

• Pada zaman dahulu, orang membuat api untuk membakar dedaunan dan 

kayu kering dengan cara menggosok-gosokkan dua buah batu. Kedua 

batu yang digosokkan tersebut akan menghasilkan panas dan lama 

kelamaan akan keluar percikan api. 

• Tenaga angin sudah dimanfaatkan sejakjaman dahulu. Kapallayar dapat 

berkeliling dunia dengan hanya menggunakan energi angin. Tenaga 

angin juga digunakan untuk menjalankan mesin penggiling jagung dan ,, 

pompa air. Tenaga angin juga dapat digunakan untuk menggerakkan 

kincir angin. 

• Tenaga air dapat digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air 

(PLTA) 

• Tenaga panas bumi digunakan untuk menghasilkan Pembangkit Listrik 

Tenaga Uap (PLTU) 

i' 
I' 
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ENERGI PANAS 

SUMBER ENERGI PANAS 

! 
I 

MATAHARI 

API 
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A. DARIMANA PANAS KOMPOR BERASAL ? 

KOMPOR MENY ALA KARENA ADA MINY AK TANAH. MINY AK 

TANAH JIKA DIBAKAR AKAN MENGHASILKAN API. API 

DIGUNAKAN UNTUK MEMASAK. 

SELAIN BAHAN BAKAR MINY AK TANAH, ADA ruGA KOMPOR 

YANG MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR GAS LPG. 

MINY AK TANAH DAN LPG ruGA MERUPAKAN SUMBER ENERGI 

PANAS 

108 

B. SAAT MENYETERIKA, DARI MANA PANAS PADA SETRIKA DI DAPAT? 

• SETRIKA PANAS KAREN A DIHUBUNGKAN DENGAN LISTRIK 

• LISTRIK MER UP AKAN SUMBER ENERGI PANAS 

a. Energi listrik :metnjjadi ·enel"gi iparmas .. rmiisa!JiJilya 
;pada setriilka ills:triik .. lkom[por Us~rii'k dan srO!Jder iBs:trilk. · 

b. !Ene:rgi ~iis't.riik me.njadii ~e:ne,r:gi <cahay;a .. Jmfisalnya 
pada Jampu.. · · 

<=~ IEnergi ns,trii!k mre~JJadtl ~energ.i ildmia. m~:s·alnya 
pada pe;nyetTr:uman :(pe:n:gis'ianl :ald. 

d.. 1Energ1i ·calhaya me;mjadi <eme:r:g'i .lkiimiia; 
· mlsalnya ·fo'tosijntes'i'S •. 

.:' 
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RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 
(2) 

A. Nama Sekolah : SDN TANAH KALIKEDINDING VIII SURABAYA 

Mata Pelajaran : Tematik 

Kelas I Semester : IV I 2 

Tema : 9. Kayanya Negeriku 

Subtema : 2. Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 

Pembelajaran : 1 

Alokasi Waktu : 6 x 35 Menit (1 Pertemuan) 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca bacaan tentang sumber daya alam, siswa memahami 

jenis-jenis sumber daya alam. 

2. Dengan membuat peta pikiran, siswa dapat mengetahui jenis sumber daya 

alam dan pemanfaatannya. 

3. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui manfaat makhluk 

hidup. 

4. Setelah membaca bacaan, siswa dapat menjelaskan pengertian energi panas 

dan energi alternatif 

5. Setelah membaca dan mengamati gam bar, siswa dapat menyebutkan contoh 

energi panas dan energi alternatif 

6. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan manfaat 

energi panas dan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. 

7. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan proses 

perpindahan panas dan perubahan energi alternatif 

8. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat mengetahui bukti adanya 

perpindahan panas dan perubahan energi alternatif 

9. Dengan mengamati gambar peta, siswa mengetahui jenis dan persebaran 

tentangjenis dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. 

10. Dengan berdiskusi, siswa dapat mengetahui tentang pemanfaatan sumber 

daya alam di Indonesia 

110 
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11. Dengan melakukan wawancara, siswa mengetahui tentang sumber daya 

alam di sekitarnya. 

C. Kompetensi Dasar dan lndikator Pencapaian Kompetensi 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSJ 
-----------·-----·-····--·----

BAHASA INDONESIA 

3.3 Menggali infonnasi dari seorang tokoh 3.3.1 Membaca bacaan tentang sumber 

melalui wawancara menggunakan dayaalam. 

daftar pertanyaan. 3.3.1 Membuat peta pikiran. 

4.3 Melaporkan basil wawancara 4.3.1 Mengetahui tentang sumber daya 

menggunakan kosakata baku dan alam di sekitarnya. 

kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. 

- ------------·--··------· ·-· 
IPA 

·--- ____ ,. ________ 
3.5 Mengidentifikasi berbagai sumber 3.5.1 Menjelaskan pengertian 

energi, perubahan bentuk energi, energi panas dan energi 

dan sumber cnergi alternatif (angin, alternatif 

air, matahari, panas bumi, bahan 3.5.1 Menyebutkan contoh energi 

bakar organik, dan nuklir) dalam panas dan energi altematif 

kehidupan sehari-hari 3.5.l Memahami manfaat energi 

4.5 Menyajikan laporan basil panas dan energi alternatif 

pengamatan dan penelusuran dalam kehidupan sehari-hari. 

informasi tentang berbagai 4.5.1 Menjelaskan dan 

perubahan bcntuk energi. menyebutkan proses 

perpindahan panas dan 

perubahan energi altematif 

4.5.1 Mendemonstrasik.an adanya 

perpindahan panas dan 

perubahan energi altcrnatif. 

------------·----·--- --· _____ .. _____ ---------- ----------------- ·-· -·--- -------

------------------ ·----------------
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_________ _,_ ___ .._ ... ~_, ____ _._..; ___ _:..._. __ ----~-=----'-"•...,_,__,._. ______________ _ 

IPS 
1---·-------··-------·-·----·-- ·--- --------·-·------·---·----

Mengidentifikasi karak.teristik 

.ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kesejahteraan 

masyarak.at dari tingkat 

kotalkabupaten sampai tingkat 

provinsi. 

3.1.1 Mengetahuijenis dan 

persebaran tentangjenis dan 

persebaran sumber daya alam 

di Indonesia dengan penuh 

kepedulian. 

3.1 

4.1 Menyajikan hasH identifikasi 

karal.'teristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat 

dari tingkat kotalkabupaten sampai 

tingkat provinsi. 

4.12 Mengetahui tentang 

pemanfaatan sumber daya 

alam di Indonesia dengan 

penuh percaya diri. 

-----------~-------------------- -------·------------·------·--------- -~------ ------· 

D. Materi Pembelajaran 

I. Teks tentang "Sumber Daya Alam". 

2. Peta pikiran. 

3. Manfaat makhluk hidup. 

4. Pengertian energi panas dan energi altematif 

5. Contoh energi panas dan energi altematif 

6. Manfaat energi panas dan energi a)tematif dalam kehidupan sehari-

hari. 

7. Proses pcrpindahan panas dan perubahan energi alternatif 

8. Gambar pcta tentangjenis dan persebaran sumber daya alam di 

Indonesia. 

9. Pemanfaatan sumber daya alam di Jndonesja. 

10. Melakukan wawancara tentang sumber daya alam. 

E. Metode Pembelajaran 

1. Ccramah 

2. Tanya Jawab 

3. Demonstrasi 
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4. Diskusi 

5. Pemberian Tugas 

F. Media Pembelajaran 

1. Gambar bermacam-macam :energi altcrnatif 

2. Spidol wama, kertas gambar 

3. Daftar pertanyaan wawancara 

G. S11mber Belajar 

Buku Guru dan Buk:u Siswa Tematik Kurtilas Kelas 4 SD/MI dan 

referensi Jaiimya yang reJevan. 

H. Langkah-langkab Pcmbelajaran 
---------------·--- -------------·-------·---·--·---------·- ..... ------------- ----

Alokasi 

Wak1u 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

------------------- -------------· ·--- -· .... ·---· .. ···---. 
& Guru menyapa siswa dcngan ucapan salam dan 15 menit 

menanyakan keadaan siswa. 

Pendahulnan 

Inti 

o Salah satu siswa diminta untuk memimpin 

menyanyikan Jagu Indonesia Raya dan 

mengajak siswa berdo'a. 

o Guru mengecek kehadiran siswa. 

• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

• Guru memberikan apersepsi yang berhubungan 

dengan materi. 

" Siswa mcnanggapi pertanyaan guru tentang 

topik yang akan dibahas yaitu tcntang sumber 

daya alam dilanjutkan dengan materi energi 

pan as. 

--------------·------------ ----
• Siswa mendengarkan pcnjelasan guru untuk 185 menit 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 
---,-. ~ ---------- --------~-------~ ---------------------------- ·--- -- -------~--- ---- ..• -----· .. 

------------- -- ----
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-----~-~-~_:_~1--------~-------_-~~~-i-Kegia_t_an ______ -_----- _:~~_:_:_tu_81_.--4-
., Siswa membaca teks tentang ~'Sumber daya 

alam" 

(!I Siswa memperhatikan gambar, Jalu 

menceritakan gam bar tersebut. 

• Guru menciptakan suasana tanya jawab dengan 

mengajak siswa melaksanakan diskusi 

berkelompok. 

• Siswa membuat peta pikiran tentang sumber 

daya alam. 

• Guru mengamati siswa dal.am ketja kelompok 

dan memberikan bimbingan. 

e Perwakilan sctiap kelompok untuk presentasi di 

depan kelas. 

e Kelompok. Jain memberi tanggapan. 

e Membahas hasH diskusi. 

o Guru memberik.an pcnjelasan tentang materi 

energi panas dan altematif 

" Siswa menyebutkan contoh pemanfuatan 

sumber energi panas dan perubahan energi 

alternatif dafam kehidupan sehari-hari. 

... Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

proses pt.~indahan pana<> dan perubahan energi 

altematif 

• Siswa membentuk 6 kelompok diskusi. 

• Guru mernbagi lembar tugas. 

o Siswa memprcscntasikan tugas cnergi altcmatif 

di depan keJas 

• Kelompok lain mcmberikan tanggapan 

• Membahas basil diskusi. 
-----------------------~------------------
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Deskripsi Kegiatan 

• Guru membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan 

• Guru menjelaskan tentang jenis-jenis sumber 

dayaalam. 

• Guru tanya jawab dengan siswa berkaitan 

dengan jenis-jenis sumber daya alam. 

• Siswa mengisi tabel contoh basil pertanian, 

perkebunan, perikanan, dan basil hutan yang 

ada di daerah tempat tinggalmu (kota, 

kabupaten, atau provinsimu) dan sumber daya 

alam yang tidak dapat diperbarui, buatlah daftar 

yang memuat contoh barailg tambang yang 

dihasilkan di daerah tempat tinggalmu (kota, 

kabupaten, propinsi). 

• Siswa menceritakan berbagai kekayaan sumber 

daya aJam, baik hayati maupun nonhayati yang 

ada di daerahnya. 

• Siswa membentuk kelompok diskusi 

• Guru mengamati siswa dalam kerja kelompok 

dan memberikan bimbingan. 

• Perwakilan setiap kelompok untuk presentasi di 

depan kelas. 

• Kelompok lain memberi tanggapan. 

• Membahas basil diskusi 

• Guru meminta siswa membaca bacaan berjudul 

"Sumber Daya Alam Sebagai Modal 

Pembangunan". 

• Siswa menjawab pertanyaan dengan mengisi 

kolom peta pikiran pada buku siswa. 
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Alokasi 

Waktu 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

• Guru memberi bimbingan bagi siswa yang 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan. 

• Siswa bergantian mempresentasikan hasilnya. 

• Guru memberikan konfrrmasi, apresiasi, dan 

penguatan kepada setiap jawaban siswa. 

• Siswa melakukan wawancara mengenai 

pemanfaatan sumber daya alam di sekitar 

tempat tinggalnya. 

116 

Alokasi 

Waktu 

Penutup • Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan 10 menit 

mengajukan pertanyaan atau tanggapan siswa 

dari kegiatan yang teh_1h dilaksanakan sebagai 

bahan masukan untuk perbaikan langkah 

selanjutnya. 

• Siswa membuat kesimpulan dibantu dan 

dibimbing guru. 

• Menutup pelajaran dengan berdo'a dan salam. 

I. Penilaian Hasil Pembelajaran 

Penilaian Pengetahuan: 

• Tes : terlampir 

Penilaian keterampilan: 

• Menyelesaikan soal dengan pembelajaran tentang energi altematif 

No Nama Kerjasama 

Aspek yang dlnilai 
Keaktifan Pelaporan Nilai Akhir 

Siswa (0=20) kelompok tertulis 

(o-40) (o-40) 

1. 
2. 

--------------------
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3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. ' 

9. 
10. 

Surabaya, 6 Mei 2017 

Mengetahui 
Guru Kelas IV 

SHANTY INDRIA WINAHYUSARI,S.Pd.SD 
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Nama Sekolah 

Tema 

Subtema 

Pembelajaran 

Mata Pelajaran 

Kelas/Semester 

Alokasi Waktu 

SKENARIO PEMBELAJARAN 

(Pertemuan ke-2) 

: SDN Tanah Kalikedinding V1ll Surabaya 

: 9. Kayanya Negeriku 

: 2. Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 

: 1 

: IP A (IImu Pengetahuan Alam) 

:IV /2 

: 1 Pertemuan (2 x 35 menit) 

• Doa dan mengabsen kehadiran siswa. 

• Menjelaskan pengertian energi panas. · 

• Menyebutkan contoh energi panas di alam sekitar. 

• Menyebutkan manfaat energi panas dalam kehidupan sehari-hari. 

• Menjelaskan dan memahami proses perpindahan panas. 

• Membentuk 6 kelompok kerja siswa untuk berdiskusi. 

• Membuat mind mapping tentang energi altematif 

119 

• Membuat pertanyaan berdasarkan gambar tentang energi altematif, kelompok 

lain menjawab 

• Presentasi kelompok di depan kelas dan kelompok lain memberi tanggapan. 

• Penilaian 

• Kesimpulan materi 

• Penutup 

Surabaya, 6 Mei 2017 

Mengetahui , 

Guru Kelas IV 

sffi[ 
SHANTY INDRJA WINAHYUSARI,S.Pd.SD 
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LEMBAR KERJA SISWA -1 

1. Sebutkan macam-macam sumber energi alternatif! 

.M..~r ...................................................................... . 
2. Sebutkan alat yang menggunakan energi matahari ! 

.M..@J.E2~.~---~~.J ... r:D@Jd.~.oc .. fl~./ ... ffi~~w trc:an 
/ Mengapa kita perlu menggunakan energi alternatif dalam kehidupan sehari

hari? 

.l~Q-. .. ~ ... ~m~r. .. m~~J ..................................... . 
4. Sebutkan kegiatan yang membutuhkan tenaga angin ! 

.. m~Q}~~- ... ~.qj.C! ............................................................. . 
/ Sebutkan alat yang dapat menghasilkan listrik dari tenaga angin ! 

.......................................................................................... 

6. Sebutkan manfaat air sebagai sumber energi ! 

-~~~nB~ ..... V.~~~-- .................................................... . 
7. Sebutkan manfaat tenaga panas bumi! 

-~~---~~--~~······················································· 
8. Jelaskan keuntungan menggunakan energi alternatif! 

.. l~.~~- .. -~~~··· ............ ····· .............................................. . 
9. Jelaskan kerugian menggunakan energi alternatifl 

~~~~~ .... m~~0.! ...................................................... . 
/sebutkan alat yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi 

listrik ! 

-~~·········································································· 

Jo 
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Kunei Jawaban 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Sinar matahari, angin, biodiesel (bahan bakar fosil),angin, panas bumi. 

Panel surya, sel surya 

.Karcna dapat terus digunakan dan tidak akan habls. 

Menjemur pakaian, bermain layangan, berJayar 

Aerogenerator 

Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 

Untl.ik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 

121 

8. Energi yang dihasilkan besar, tidak mencemari Hngkungan, tidak akan habis 

9. Pembangunan Pembangkit Listrik membutuhkan biaya sangat besar, 

dipengaruhi musim 

10. Sel surya 
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PENGEMBANGAN 
. MATERI 
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C ___ E_NE_R_G_I_D_AN_P_E_R_UB_AHANNY ___ A __ ::> 

Energi 

Adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi manusia diperoleh dari 

makanan, sehingga makanan disebut sebagai sumber energi. Bentuk energi 

ada bermacam-macam, antara lain energi panas, energi bunyi, energi listrik, 

energi gerak, energi cahaya, dan energi kimia. Pada bah ini akan membahas 

tentang energi panas. 

A. Energi Panas 

Panas merupakan·salah satu bentuk energi. Lalu, benda apa saja yang dapat 

menghasilkan panas? Mengapa sebuah benda yang semula panas dapat 

berubah menjadi dingin?. Berikut uraian tentang sumber energi panas dan 

perpindahan energi panas. 

1. Somber Energi Panas 

Sumber energi panas adalah semua benda yang menghasilkan energi 

panas. Sumber energi panas terbesar di bumi adalah matahari. 

Contoh sumber energi panas adalah : 

a. Sinar matahari. 

b. Gesekan dua buah batu. 

c. Api Unggun 

d. Kompor yang menyala 

2. Perpindahan Energi Panas 

Terdapat tiga macam perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi dan 

radiasi. 

------- -----~·-·-- -

43713.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



i 
I 

i, 

, i I 

I , 

124 

a. Konduksi adalah perpindahan panas yang tidak diikuti perpindahan zat 

perantaranya. Contoh: saat mengaduk segelas teh panas dengan sendok 

logam, lama-kelamaan tangan akan terasa panas. 

b. Konveksi adalah perpindahan panas yang diik:uti perpindahan zat 

perantaranya. Contoh: air yang panas atau mendidih akan bergerak 

naik, terjadinya angin darat dan angin laut. 

c. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. 

Contoh: panas matahari yang sampai ke bumi, lampu yang menyala 

menimbulkan energi panas. 

B. Energi Alternatif 

Energi altematif adalah salah satu sumber energi yang diperlukan oleh 

makhluk hidup. Energi ini bisa berasal dari penambangan makhluk hidup 

yang tertimbunjutaan tahun yang Ialu. 

1. Somber energi alternatif 

Alam banyak menyediakan berbagai macam energi alternative. energi 

tersebut dapat diperoleh dari : 

a. matahari 

b. angin 

c. air 

d. panas bumi. 

2. Keuntungan dan kerugian penggunaan energi alternatif 

a. Somber energi alternatifmemiliki keuntungan sebagai berikut 

1. Dapat terus digunakan karena tidak akan habis. misalnya 

matahari, air, angin dan panas bumi . 

·------ ---- ---
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2. Energi yang dihasilkan oleh sumber energi altemtif sangan 

besar. 

3. Energi altematif tidak mencemari lingkungan karena tidak 

I , 
menghasilkan zat-zat buangan ke lingkungan. 

' b. Namun, sumber energi dari bahan bakar fosil memiliki keuntungan 

sebagai berikut : 

1. Tidak dibutuhkan biaya terlalu besar untuk mendapatkannya 

Bahkan di beberapa bagian bumi, batu bara dapat diperoleh hanya 

dengan mengeruk batuan di pennukaan bumi. 

2. Penggunaan bahan bakar fosil lebih mudah. contohnya bensin 

tinggal di tuang ke tangki bensin untuk menggrakkan mobil minyak 

tanah dapat digunakan untuk menyalakan lampu. 

I J 

:I i 

' 

I 
'i 

Sumber energi dari bahan bakar fosil juga memiliki kerugian 

sebagai berikut : 

1. Lama kelamaan bahan bakar fosil akan habis bila digunakan terus 

menerus. 

2. Bahan bakar fosil dapat mencemari lingkungan karena 

I , 
mengandung gas racun sisa pembakaran, contohnya karbon 

I I 
monoksida. 

I 
3. Kendala dalam pemanfaatan energi altematif antara lain sebagai 

berikut: 

1. Dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk dapat memanfaatkan 

energi altematif. Misalnya untuk membuat stasiun PL TA perlu 

membuat bendungan yang membutuhkan biaya yang sangat besar. 

---------- ----------- --- ---------------
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2. Dibutuhkan teknologi tinggi untuk mengubah energi altematif 

menjadi bentuk energi yang dapat digunakan. Misalnya para ahli 

harus membuat alat yang dapat menembus batuan panas di pusat 

bumi. Hal ini sangat sulit karena suhu yang tinggi dapat membakar 

pipa pengebor. 

3. Tersedianya energi altematif yang dipengaruhi oleh musim. saat 

musim kemarau panjang, volume air di bendungan menyusut. 

akibatnya, energi listrik yang dihasilkanjuga berkurang. 

4. Pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari 

Energi gerak ) q ( Energi listrik ) q Pembangkit listrik 
tenaga air atau angin 

Tenaga angin J q ( ]q Energi gerak Menerbangkanlayang-
layang 

Energi listrik ) q ( Energi panas ) r=>[ Menyetrika baju ) 
A pi ) q ( Energi panas ) c:::>( Membakar sate ) 

Energi listrik ) q ( Energi gerak ) ¢( Memblender buah ) 

• Sinar matahari juga berfungsi untuk pembuatan garam, mengeringkan 

ikan asin,menjemur pakaian dan yang paling modem saat ini adalah 

untuk panel surya. 

• Pada zaman dahulu, orang membuat api untuk membakar dedaunan dan 

kayu kering dengan cara menggosok -gosokkan dua buah batu. Kedua 
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batu yang digosokkan tersebut akan menghasilkan panas dan lama 

kelamaan akan keluar percikan api. 

• Tenaga angin sudah dimanfaatkan sejakjaman dahulu. Kapallayar dapat 

berkeliling dunia dengan hanya menggunakan energi angin. Tenaga 

angin juga digunakan untuk menjalankan mesin penggiling jagung dan 

pompa air. Tenaga angin juga dapat digunakan untuk menggerakkan 

kincir angin. 

• Tenaga air dapat digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air 

(PLTA) 

• Tenaga panas bumi digunakan untuk menghasilkan Pembangkit Listrik 

Tenaga Uap (PLTU) 

! ____ L ________ -------·----------
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SINAR MATAHARI BERMANFAAT UNTUK SEL SURYA. 

SEL SURYA BERMANF AAT UNTUK MENGUBAH ENERGI PANAS 

MATAHARI MENJADI ENERGI LISTRIK. 

TENAGA ANGIN DAPAT DIMANF AATKAN UNTUK 

MENGHASILKAN LISTRIK 
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ALIRAN AIRY ANG SANGAT DERAS DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI 

SUMBER ENERGI GERAK. ENERGI GERAK INI YANG DIMANFAATKAN 

UNTUK MENGHASILKAN ENERGI LISTRIK. 

TENAGA PANAS BUMI DAPAT DIGUNAKAN UNTUK 

MENGHASILKAN ENERGI LISTRIK (PLTU) 

KOTORAN SAPI DIPROSES MENGHASILKAN GAS METANA YANG BISA 

MENGGANTIKAN FUNGSI GAS LPG UNTUK BAHAN BAKAR GAS 

--------------------
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RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 
(3) 

A. Nama Sekolah : SDN TANAH KALIKEDINDING Vlli SURABAYA 

Mata Pelajaran : Tematik 

Kelas I Semester : IV /2 

Tema : 9. Kayanya Negeriku 

Subtema : 2. Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 

Pembelajaran : 1 

Alokasi Waktu : 6 x 35 Menit (1 Pertemuan) 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca bacaan tentang sumber daya alam, siswa memahami 

jenis-jenis sumber daya alam. 

2. Dengan membuat peta pikiran, siswa dapat mengetahui jenis sumber daya 

alam dan pemanfaatannya. 

3. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui manfaat makhluk 

hidup. 

4. Setelah membaca bacaan, siswa dapat menjelaskan pengertian energi panas 

dan energi altematif 

5. Setelah membaca dan mengamati gam bar, siswa dapat menyebutkan contoh 

energi panas dan energi altematif 

6. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan manfaat 

energi panas dan energi altematif dalam kehidupan sehari-hari. 

7. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan proses 

perpindahan panas dan perubahan energi altematif 

8. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat mengetahui bukti adanya 

perpindahan panas dan perubahan energi altematif 

9. Dengan mengamati gam bar peta, siswa mengetahui jenis dan persebaran 

tentangjenis dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. 

10. Dengan berdiskusi, siswa dapat mengetahui tentang pemanfaatan sumber 

daya alam di Indonesia 
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11. Dengan melakukan wawancara, siswa mengetahui tentang sumber daya 

alam di sekitamya. 

C. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI 

BAHASA INDONESIA 

3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh 3.3.1 Membaca bacaan tentang sumber 

melalui wawancara menggunakan dayaalam. 

daftar pertanyaan. 3.3.1 Membuat peta pikiran. 

4.3 Melaporkan hasil wawancara 4.3.1 Mengetahui tentang sumber daya 

menggunakan kosakata baku dan alam di sekitarnya. 

kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. 

IPA 

3.5 Mengidentifikasi berbagai sumber 3.5.1 Menjelaskan pengertian 

energi, perubahan bentuk energi, 
energi panas dan energi 

altematif 
dan sumber energi altematif(angin, 

3.5.1 Menyebutkan contoh energi 

air, matahari, panas bumi, bahan panas dan energi altematif 

bakar organik, dan nuklir) dalam 
3.5.1 Memahami manfaat energi 

panas dan energi altematif 
kehidupan sehari-hari 

dalam kehidupan sehari-hari. 

4.5 Menyajikan laporan basil 4.5.1 Menjelaskan dan 

pengamatan dan penelusuran 
menyebutkan proses 

perpindahan panas dan 
informasi tentang berbagai perubahan energi altematif 

perubahan bentuk energi. 4.5.1 Mendemonstrasikan adanya 

perpindahan panas dan 

perubahan energi altematif 

__ j _______________ _ 
---------------
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IPS 

3.1 Mengidentiftkasi karakteristik ruang 3.1.1 Mengetahuijenis dan 

dan pemanfaatan sumber daya alam persebaran tentangjenis dan 

untuk kesejahteraan masyarakat dari persebaran sumber daya alam 

tingkat kotalkabupaten sampai di Indonesia dengan penuh 

tingkat provinsi. kepedulian. 

4.1 Menyajikan basil identifikasi 4.1.2 Mengetahui tentang 

karakteristik ruang dan pernanfaatan pernanfaatan surnber daya 

sumber daya alam untuk alam di Indonesia dengan 

kesejahteraan masyarakat dari penuh percaya diri. 

tingkat kotalkabupaten sampai 

tingkat provinsi. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Teks tentang "Sumber Daya Alam". 

2. Peta pikiran. 

3. Manfaat makhluk hidup. 

4. Pengertian energi panas dan energi altematif 

5. Contoh energi panas dan energi altematif 

6. Manfaat energi panas dan energi altematif dalam kehidupan sehari-

hari. 

7. Proses perpindahan panas dan perubahan energi altematif 

8. Percobaan adanya perpindahan panas dan perubahan energi altematif 

9. Gam bar peta tentang jenis dan persebaran sumber daya alam di 

Indonesia. 

----------
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10. Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. 

11. Melakukan wawancara tentang sumber daya alam. 

E. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Demonstrasi 

4. Diskusi 

5. Pemberian Tugas 

F. Media Pembelajaran 

1. Gambar bermacam-macam energi 

2. Spidol warna, kertas gambar 

3. Batu, penggaris mika 

4. Mug, kantong plastik, kertas koran,handuk,air hangat,karet gelang 

5. Lilin, korek api,sendok logam 

6. Air,kecap,panci,gelas,pemanas,korek api,sedotan 

7. Kertas tulis, pensil, penggaris, gunting 

8. Daftar pertanyaan wawancara. 

G. Somber Belajar 

I 

I I • Buku Guru dan Buku Siswa Tematik Kurtilas Kelas 4 SDIMI dan 

referensi lainnya yang relevan. 

--------------------
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H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Alokasi 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Waktu 

Pendahuluan • Guru menyapa siswa dengan ucapan salam dan 15 

menanyakan keadaan siswa. me nit 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin 

menyanyikan lagu Indonesia Raya dan 

mengajak siswa berdo'a. 

• Guru mengecek kehadiran siswa 

• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran . 

• Guru memberikan apersepsi yang berhubungan 

dengan materi. 

• Siswa menanggapi pertanyaan guru tentang 

topik yang akan dibahas yaitu tentang sumber 

daya alam dilanjutkan dengan materi energi 

panas. 

Inti • Siswa mendengarkan penjelasan guru untuk 185 

pembelajaran yang akan dilaksanakan menit 

• Siswa membaca teks tentang "Sumber daya 

alam" 

.• Siswa memperhatikan gambar, lalu 

menceritakan gambar tersebut. 

• Guru menciptakan suasana tanya jawab dengan 

mengajak siswa melaksanakan diskusi 

berkelompok. 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

• Guru mengamati siswa dalam kerja kelompok 

dan memberikan bimbingan. 

• Perwakilan setiap kelompok untuk presentasi di 

depan kelas. 

• Kelompok lain memberi tanggapan. 

• Membahas basil diskusi. 

• Siswa mendengarkan penjelasan guru 

perpindahan panas dan perubaban energi 

alternatif 

• Siswa membentuk kelompok 6 diskusi. 

• Guru membagi lembar tugas. 

• Siswa berkelompok melakukan percobaan 

tentang energi panas dan energi alternatif 

• Masing-masing kelompok membuat pertanyaan 

dan jawaban tentang percobaan tersebut 

• Guru mengamati siswa dalam kerja kelompok 

dan memberikan bimbingan. 

• Kelompok lain memberi tanggapan. 

• Membahas basil diskusi. 

• .Guru membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan 

• Guru menjelaskan tentang jenis-jenis sumber 

dayaalam. 

137 

Alokasi 

Waktu 
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Alokasi 
Deskripsi Kegiatan 

Waktu 

Guru tanya jawab dengan siswa berkaitan 

dengan jenis-jenis somber daya alam. 

Siswa mengisi tabel contob basil pertanian, 

perkebunan, perikanan, dan basil butan yang 

ada di daerah tempat tinggalmu (kota, 

kabupaten, atau provinsimu) dan somber daya 

alam yang tidak. dapat diperbarui, buatlab daftar 

yang memuat contob barang tam bang yang 

dihasilkan di daerah tempat tinggalmu (kota, 

kabupaten, propinsi). 

Siswa menceritak.an berbagai kekayaan sumber 

daya alam, baik bayati maupun nonhayati yang 

ada di daerahnya 

Siswa membentuk kelompok diskusi 

Guru mengamati siswa dalam kerja kelompok 

dan memberikan bimbingan. 

Perwak.ilan setiap kelompok untuk presentasi di 

depan kelas. 

Kelompok lain memberi tanggapan . 

Membabas basil diskusi 

-----------
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Alokasi 
Deskripsi Kegiatan 

Waktu 

Guru meminta siswa membaca bacaan berjudul 

"Sumber Daya Alam Sebagai Modal 

Pembangunan". 

Siswa menjawab pertanyaan dengan mengisi 

kolom peta pikiran pada buku siswa 

Guru memberi bimbingan bagi siswa yang 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan. 

Siswa bergantian mempresentasikan hasilnya . 

Guru memberikan konfirmasi, apresiasi, dan 

penguatan kepada setiap jawaban siswa. 

Siswa melakukan wawancara mengenai 

pemanfaatan sumber daya alam di sekitar 

tempat tinggalnya. 

Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan 10 

mengajukan pertanyaan atau tanggapan siswa menit 

dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai 

bahan masukan untuk perbaikan langkah 

selanjutnya. 

Siswa membuat kesimpulan dibantu dan 

dibimbing guru. 

Menutup pelajaran dengan berdo'a dan salam. 
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I. Penilaian Basil Pembelajaran 

Penilaian Pengetahuan: 

• Tes : terlampir 

Penilaian keterampilan: 
• Melakukan percobaan tentang energi panas dan energi altematif 

Aspek yang dinilai 
No Nama Kerjasama Keaktifan Pelaporan Nifai Akhir 

Siswa (0=20) kelompok tertulis 
(0-40) (0-40) 

1. 
2. 
3. 

Mengetahui 
Surabaya, 9 Mei 2017 

Kepala SDN TANAH KALlKEDINDlNG VIII Guru Kelas IV 

g~o 
-
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SKENAJUOPEMBELAJARAN 

Nama Sekolah 

Tema 

Subtema 

Pembelajaran 

Mata Pelajaran 

Kelas/Semester 

Alokasi Waktu 

(Pertemuan ke-3) 

: SDN Tanah Kalikedinding VIII Surabaya 

: 9. Kayanya Negeriku 

: 2. Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 

: 1 

: IP A (Ilmu Pengetahuan Alam) 

:IV /2 

: 1 Pertemuan (2 x 35 menit) 

• Doa dan mengabsen kehadiran siswa. 

• Menjelaskan dan menyebutkan proses perpindahan panas dan perubahan gerak 

• Membentuk 6 kelompok kerja siswa untuk berdiskusi. 

• Melakukan percobaan tentang perpindahan energi panas dan perubahan energi 

• Presentasi tiap kelompok di depan kelas dan kelompok lain membeti tanggapan. 

• Penilaian 

• Kesimpulan materi 

• Penutup 

Mengetahui Surabaya, 9 Mei 2017 

Kepala SDN TANAH KALIKEDINDING VIII Gum Kelas IV 
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D NISWATI.S.Pd SHANTY INDRIA WINAHYUSARI,S.Pd.SD 
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LEMBAR KERJA SISWA -1 

1. Berikan contoh perpindahan panas secara konduksi! ., 

.~?.b!.~.~--:1~~.3 ... ~.~-~-~-~~~- .~0.~ ~~ .. 1.?.3.~.~-~-~-~-~~~~~-~-~-~~ q p l 

/aerikan contoh perpindahan panas secara konveksi! 
· l-Jua~o. lam Pt1 

••• ..J ..................................................................................... . 

3. Berikan contoh perpindahan panas secara radiasi! 

. P.~.':'. ~s. .':'?. ~~ -~ ~.0. rt. ........................................................... . 
/-Sebutkan manfaat panel surya ! . 

. -~~:.zs~ ~~~. ~;~~~3/e~ ~ ~r ............................................ . 
5. Sebutkan energi altematifyang dimanfaatkan oleh nelayan! 

. ·~~.9.!. 9 .. I~-~ 9. tJ:. ................................................................. . 
6. JelaskanJ'erpindahan panas yang terjadi ·saat kita bekerja di depan komputer! 

.B-.~9.'.9.?.~~---········································································· 
7. Mengapa burung mengembangkan bulu-bulunya saat kedinginan? 

.0 51~-~-.?.:::~~~~-~-~·:-~? r) ~- ~ ~:· ................. ' ......................... . 
8. Mengapa pemakaian bensin dan solar merugikan lingkungan? 

ko.re h q mehce h-. a rl 
0 ud a. ro 

····························································································· 
?elaskan asal bahan bakar fosil! 

.T. t:t ~-~~~~.1:: ........................................................................ .. 
10. Sebutkan 3 manfaat energi matahari bagi kehidupan! 

( 

----------------------
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Kunci Jawaban 

1. Sendok logam akan terasa panas saat digunakan mengaduk teh panas. 

2. Saat air yang kita rebus mendidih. 

3. Saat kita berjalan di siang hari yang panas, kulit terasa ikut panas. 

4. Untuk pemanas air. 

5. Energi angin dan matahari. 

6. Perpindahan panas secara radiasi. 

7. Agar tubuhnya han gat. 

8. Karena mengandung zat karbon monoksida yang dapat mencemari 

lingkungan. 

9. Berasal dari sisa-sisa makhh.ik hidup yang tertimbun berjuta-juta tahun 

lamanya. 

10. Digunakan untuk panel surya, sel surya, fotosintesis, mengeringkan 

pakaian. 

----------------

43713.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



'i 
I [ 

'I 
i 

'i 
, I 
'i 

I 

i I 
' 

I 

I 

' ' 

I 

i 
I 

'I 

': 
I 

I : 
' I 

! ~ 

! ': 
i 

'i 
' 

' 
' '' :I 
I 
I 

I 

PENGEMBANGAN 
MATER I 

145 

--~-~~ ~~ --------- ----

43713.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I 

I 
'i 

: i 
'I 
, I 

i 
i 

I' 
, I 

: i 

I i 
I 

i 

I I 

I I 

' 

'I 
i I 

'I 

I 
II 
, I 

I 

I 

I 
--!-

146 

~ ENERGIDANPERUBAHANNYA 

Energi 

Adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi manusia diperoleh dari 

makanan, sehingga makanan disebut sebagai somber energi. Bentuk energi 

ada bermacam-macam, antara lain energi panas, energi bunyi, energi listrik, 

energi gerak, energi cahaya, dan energi kimia. Pada bah ini akan membahas 

tentang energi panas. 

A. Energi Panas 

Panas merupakan salah satu bentuk energi. Lalu, benda apa' saja yang dapat 

menghasilkan panas? Mengapa sebuah benda yang semola panas dapat 

berubah menjadi dingin?. Berikut uraian tentang somber energi panas dan 

perpindahan energi panas. 

1. Somber Energi Panas 

Sumber energi panas adalah semoa benda yang menghasilkan energi 

panas. Somber energi panas terbesar di bumi adalah matahari. 

Contoh somber energi panas adalah : 

a. Sinar matahari. 

b. Gesekan doa buah batu. 

c. Api Unggun 

d. Kompor yang menyala 
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2. Perpindahan Energi Panas 

Terdapat tiga macam perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi dan 

radiasi. 

a. Konduksi adalah perpindahan panas yang tidak diikuti perpindahan zat 

perantaranya. Contoh: saat mengaduk segelas teh panas dengan sendok 

logam, lama-kelamaan tangan akan terasa panas. 

b. Konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti perpindahan zat 

perantaranya. Contoh: air yang panas atau mendidih akan bergerak 

naik, terjadinya angin darat dan angin laut. 

c. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. 

Contoh: panas matahari yang sampai ke bumi, lampu yang menyala 

menimbulkan energi panas. 

B. Energi Alternatif 

Energi altematif adalah salah satu somber energi yang diperlukan oleh 

makhluk hidup. Energi ini bisa berasal dari penambangan makhluk hidup 

yang tertimbun jutaan tahun yang lalu. 

1. Somber energi alternatif 

Alam banyak menyediakan berbagai macam energi altematif. energi 

tersebut dapat diperoleh dari : 

a. matahari 

b. angin 

c. air 

d. panas bumi. 

2. Keontungan dan kerugian penggunaan energi alternatif 

a. Somber energi alternatifmemiliki keontungao sebagai berikut 

__ [ _______ --------- -----------------.--------------------------
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1. Dapat terns digunakan karena tidak akan habis. misalnya : 

matahari, air, angin dan panas bumi . 

2. Energi yang dihasilkan oleh sumber energi altemtif sangan 

besar. 

3. Energi altematif tidak mencemari lingkungan karena tidak 

menghasilkan zat-zat buangan ke Iingkungan. 

b. Namun, sumber energi dari bahan bakar fosil memiliki keuntungan 

sebagai berikut : 

1. Tidak dibutuhkan biaya terlalu besar untuk mendapatkannya. 

Bahkan di beberapa bagian bumi, batu bara dapat diperoleh hanya 

dengan mengeruk batuan di pennukaan bumi. 

2. Penggunaan bahan bakar fosil lebih mudah. contohnya bensin 

tinggal di tuang ke tangki bensin untuk menggrakkan mobil minyak 

tanah dapat digunakan untuk menyalakan lampu. 

Sumber energi dari bahan bakar fosil juga memlliki kerugian 

sebagai berikut : 

I. Lama kelamaan bahan bakar fosil akan habis hila digunakan terus 

menerus. 

2. Bahan bakar fosil dapat mencemari lingkungan karena 

mengandung gas racun sisa pembakaran, contohnya karbon 

monoksida. 

3. Keodala dalam pemanfaatan energi alternatif antara lain sebagai 

berikut: 
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1. Dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk dapat memanfaatkan 

energi alternatif. Misalnya untuk membuat stasiun PL TA perlu 

membuat bendungan yang membutuhkan biaya yang sangat besar. 

2. Dibutuhkan teknologi tinggi untuk mengubah energi alternatif 

menjadi bentuk energi yang dapat digunakan. Misalnya para ahli 

harus membuat alat yang dapat menembus batuan panas di pusat 

bumi. Hal ini sangat sulit karena suhu yang tinggi dapat membakar 

pipa pengebor. 

3. Tersedianya energi altematif yang dipengaruhi oleh musim. saat 

musim kemarau panjang, volume air di bendungan menyusut 

akibatnya, energi listrik yang dihasilkanjuga berkurang. 

4. Pemanfaatan energi dalam kebidupan sebari-hari 

Energi gerak ) ¢( Energi listrik J q Pembangkit Iistrik 
tenaga air atau angin 

Tenaga angin ) q ( Energi gerak ]q Menerbangkan layang-
layang 

Energi Iistrik ) q ( Energi panas ) c>[ Menyetrika baju 

A pi ) q ( Energi panas ] c>( Membakar sate 

Energi listrik ) q ( Energi gerak ) ¢( Memblender buah 

__ L_ ____________ -----

) 
) 

) 

-----' 
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• Sinar matahari juga berfungsi untuk pembuatan garam, mengeringkan 

ikan asin,menjemur pakaian dan yang paling modem saat ini adalah 

untuk panel surya. 

• Pada zaman dahulu, orang membuat api untuk membakar dedaunan dan 

kayu kering dengan cara menggosok-gosokkan dua buah batu. Kedua 

batu yang digosokkan tersebut akan menghasilkan panas dan lama 

kelamaan akan keluar percikan api. 

• Tenaga angin sudah dimanfaatkan sejakjaman dahulu. Kapallayar dapat 

berkeliling dunia dengan hanya menggunakan energi angin. Tenaga 

angin juga digunakan untuk menjalankan mesin penggiling jagung dan 

pompa air. Tenaga angin juga dapat digunakan untuk menggerakkan 

kincir angin. 

• Tenaga air dapat digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air 

(PLTA) 

• Tenaga panas bumi digunakan untuk menghasilkan Pembangkit Listrik 

Tenaga Uap (PLTU) 

---------------
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Sumber energi panas 

Alat dan bahan 

1. Dua buah batu 

2. Dua penggaris mika 

Cara kerja 

1. Pastikan kedua telapak tanganmu dalam keadaan kering. Gesek

gesekkan kedua telapak tanganmu selama 5 menit. Amati yang kamu 

rasakan. 

2. Gesekkan dua batu satu sama lain selama 5 menit. Sentuhlah 

permukaan batu yang saling bergesekan ito. Amati yang kamu 

rasakan. 

3. Gesekkan dua penggaris selama 5 menit. Sentuhlah permukaan 

penggaris yang digesekkan tadi. Amati yang kamu rasakan? 

Pertanyaan 

1. 

2. 

3. 

4. 

Apa yang kamu rasakahn saat kedua telapak tanganmu kamu 

gesekkan? 

Apa yang kamu rasakan pada batu yang digesekkan? 

Apa yang kamu rasakan pada pengaris yang digesekkan? 

Apa kesimpulanmu tentang kegiatan ini? 

152 
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Perpindahan panas secara konduksi 

A/at dan bahan 

1. Lilin 

2. Korekapi 

3. Kawat atau sendok logam 

Carakerja 

1. Nyalak:an lilin 

2. Dekatkan kawat ke atas api 

3. Diamkan beberapa saat 

4. Ketika kawat mulai terasa panas, segera angkat kawat dari api 

Pertanyaan 

1. Apakah kawat yang tidak kena api terasa panas? 

2. Apak:ah ada bahan yang berpindah selama percobaan? 

Membuat Pesawat Terbang Kertas 

(Perubahan Energi Gerak) 

A/at dan bahan : 

1. Kertas Tulis 

2. Pensil 

3. Penggaris 

4. Gunting 

Cora pembuatan : 

I. Sediakan kertas bahan pembuat model pesawat berukuran 15 x 20 em 

153 43713.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



' 
i 

'i 

I 

154 

2. Lipatlah kertas 

3. Bentuklah kepala model pesawat dengan cara melipat 

4. Lipat kembali kea rah luar sehingga terbentuk sayap model pesawat 

yang melebar 

5. Lemparkan model pesawat terbang yang telah dibuat, kemudian amati 

gerakannya. 

Pertanyaan : 

1. Apa yang terjadi pada model pesawat terbang kertas ketika 

dilemparkan? 

2. Apa fungsi sayap pesawat? 

3. Mengapa bagian depan pesawat dibuat runcing? 

4. Dapatkah pesawat melayang hila dilempar terbalik? 

5. Dapatkah pesawat melayangjika sayapnya diperkecil? 

6. Apa yang menyebabkan pesawat membelok ketika melayang? 

7. Mengapa pesawat harus dilempar agar bergerak? 

Penjelasan : 

Pesawat hams diberi kecepatan awal untuk meluncur, sayap pesawat kertas 

yang Iebar menyebabkan hambatan udara menjadi besar. sayap yang sempit 

· membuat pesawat terbang kertas turun lebih cepat sebagai akibat dari 

hambatan udaranya menjadi kecil. 

bagian depan pesawat dibuat runcing unutk menghindari gesekan dengan 

udara.jika gesekan dengan udara besar, maka pesawat akan cepat berhenti. 

_j_- ------------- ------
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Tema9 

Waktu 

Mata Pelajaran dan 

Kompetensi Dasar 

Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan 

1.2 Menghargai 

kewajiban dan hak 

warga masyarakat 

dalam kehidupan 

sehari -hari dalam 

menjalankan 

agama 

2.2 Menunjukkan 

sikap disipiln 

dalam memenuhi 

kewajiban dan hak 

sebagai warga 

masyarakat sebagai 

wujud cinta tanah 

air 

3.2 Mengidentiflkasi 

pelaksanaan 

kewajiban dan hak 

sebagai warga 

masyarakat dalam 

kehidupan sehari-

hari 

IIIII II 

: Kayanya Negeriku 

: 96JP 

Materl 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Subtema 1: Kekayaan 

Sumber Energi di Indonesia 

Pelaksanaan (32 jam pelajaran) 

kewajiban dan hak • Berdiskusi untuk 

sebagai warga mengidentiflka.si hak dan 

masyarakat dalam kewajiban sebagai warga 

kehidupan sehari- negara dalam kehidupan 

hari sehari-hari. 

• Tanyajawab tentang hak 

dan kewajiban antar 

peserta diskusi. 

• Menuliskan dan 

mempresentasikan basil 

diskusi tentang hak dan 

kewajiban warganegara 

dalam kehidupan sehari-

hari serta memberikan 

tanggapan. 

• Membaca teks dan 

menjawab pertanyaan 

beJ.judul "Hemat Energi 

Hemat Biaya". 
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Mata Pelajaran dan Materi 
Kegiatan Pembelajaran 

Kompetensi Dasar Pembelajaran 

4.2 Menyajikan hasil • Berdiskusi contoh perilaku 

identiflkasi hemat energi dan contoh 

pelaksanaan perilaku boros energi. 
I! 

kewajiban dan hak • Menuliskan dan 

sebagai warga mempresentasikan hasil 

masyarakat dalam diskusi tentang contoh 

kehidupan sehari- perilaku yang 

hari. menunjukkan pelaksanaan 

hak dan kewajiban serta 

memberikan tanggapan 

• Berdiskusi dan 

mengeksplorasi aktivitas 

manusia yang 

menunjukkan perwujudan 

pelaksanaan hak dan 

kewajiban dalam 

kehidupan sehari-hari. 

• Menuliskan dan 

mempresentasikan hasil 

diskusi tentang contoh 

perilaku yang 

menunjukkan perwujudan 

pelaksanaan hak dan 

kewajiban serta 

memberikan tanggapan. 

------------------------------
Bahasa Indonesia 

3.3 Menggali informasi • Teks tentang • Membaca teks betjudul 

dari seorang tokoh lingkungan "Lingkungan". 

melalui wawancara • Wawancara • Mencari informasi dengan 

menggunakan melakukan wawancara 

daftar pertanyaan. 
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Mata Pelajaran dan Materi 
Kegiatan Pembelajaran 

Kompetensi Dasar Pembelajaran 

4.3 Melaporkan hasil mengenai manfaat 

wawancara lingkungan bagi kehidupan 

menggunakan man usia. 

• Diskusi mengenai manfaat 

kosakata baku dan lingkungan bagi kehidupan 

kalimat efektif man usia. 

dalam bentuk teks • Diskusi untuk menentukan 

tulis. pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan untuk 

menggali informasi. 

• Membaca teks· yang 

beijudul " Manusia dan 

Lingkungan". 

• Membuat peta konsep 

bacaan " Manusia dan 

Lingkungan". 

• Membuat laporan hasil 

wawancara tentang akibat 

yang akan teijadi jika 

manusia melalaikan 

kewajibannya terhadap 

lingkungan. 

• Mempresentasikan hasil 

laporan serta memberikan 

tanggapan. 

-------------------------------

Ilmu Pengetahuan 

Alam • Mengamati dan 

B.S Mengidentifkasi Energi dalam menganalisa gambar dan 

berbagai sumber kehidupan sehari- percakapan tentang 

energi, perubahan hari: 
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Mata Pelajaran dan Materi 
Kegiatan Pembelajaran 

Kompetensi Dasar Pembelajaran 

bentuk energi dan • Berbagai sumber pengaruh sumber energi 

sumber energi energi yaitu air dan listrik. 

alternative (angin, It Perubahan bentuk • Mengamati gambar dan 

I I air, matahari, panas energi mencari keterkaitan antara 

bumi, bahan bakar • Energi altematif air dengan listrik. 

organik dan nuklir) • Mempresentasikan hasil 

dalam kehidupan diskusi dan membuat 

sehari-hari. kesimpulan. 

4.2 Menyajikan laporan • Membaca teks "Air dan 

hasil pengamatan Listrik" lalu berdiskusi dan 

dan penelusuran menjawab pertanyaan 

informasi tentang bacaan. 

berbagai perubahan • Melakukan pengamatan 

bentuk energi. berkaitan dengan cara 

ketja listrik menggunakan 

saklar. 

• Membuat catatan 

berdasarkan pengamatan, 

menarik kesimpulan dan 

mendiskusikannya 

bersama-sama. _ 

-------------------------------
llmu Pengetahuan 

Sosial 

3.1 Mengidentiflkasi • Letak dan luas • Membaca bacaan betjudul 

karakteristik rua:tlg kabupaten/ kota "Lingkungan". 

dan pemanfaatan dan provinsi Lalu menjawab pertanyaan 

sumber daya alam dalam peta secara mandiri. 

untuk • Kondisi/karakteri 

kesejahteraan stik alam (iklim, 

, 1 I 
\I 
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Mata Pelajaran dan Materi 
Kegiatan Pembelajaran 

Kompetensi Dasar Pembelajaran 

masyarakat dari bentukmuka • Membaca dan mengamati 

tingkat bumi, flora, fauna) gambar tentang 

kotajkabupaten • Kondisi lingkungan. 

sampai tingkat kependudukan • Berdiskusi untuk 

provinsi (jumlah, mengidentifikasi perilaku 

4.1 Menyajikan hasil kepadatan, dan kegiatan orang-orang 

identiflkasi persebaran) di sekitar tempat tinggalnya 

karakteristik ruang • Kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh 

dan pemanfaatan dalam kondisi geografisnya. 

sumber daya alam pemanfaatan • Membaca teks informasi 

untuk sumber daya alam bacaan dan mencatat hal 

kesejahteraan penting tentang sumber 

masyarakat dari energi yang dapat dan tidak 

tingkat dapat diperbaharui 

kotajkabupaten -------------------------------
sampai tingkat 

provinsi 

Seni Budaya dan 

Prakarya • Tempo dan tinggi • Menyanyikan lagu be:rjudul 

3.2 Mengetahui tanda rendah nada " Alam Bebas" dengan 

tempo dan tinggi memerhatikan nada dan 

rendah nada. tempo. 

4.2 Menyanyikan lagu • Menyanyikan lagu dengan 

dengan memerhatikan ketepatan 

memerhatikan nada dan tempo. 

tempo dan tinggi 

rendah nada. 
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Mata Pelajaran dan Materi 

Kompetensi Dasar · Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Subtema 2: Pemanfaatan 

Kekayaan Alam di Indonesia 

(32 jam pebljaran) 

• Membaca teks tentang hak 

dan kewajiban. 

• Berdiskusi untuk 

mengidentifikasi hak dan 

kewajiban terhadap 

lingkungan dengan penuh 

kepedulian. 

• Mempresentasikan basil 

diskusiserta memberikan 

tanggapan. 

• Membaca bacaan tentang 

hak dan kewajiban 

terhadap sumber daya 

alam. 

• Mengidentifikasi perilaku 

yang menunjukkan 

pelaksanaan hak dan 

kewajiban dalam 

kehidupan sehari-hari. 

• Menemukan contoh 

perilaku yang 

menunjukkan pelaksanaan 

hak dan kewajiban dalam 

kehidupan sehari-hari 

terhadap sumber daya 

alam. 

• Membaca dan mengamati 

gambar tentang bentuk-

-- ---------.. ------·-------
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Mata Pelajaran dan Materi 

Kompetensi Dasar Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

bentuk keljasama dalam 

masyarakat sebagai 

perwujudan pelaksanaan 

kewajiban terhadap 

sumber daya alam. 

• Berdiskusi serta 

memberikan tanggapan. 

• Membaca teks beljudul 

gotong royong, bentuk 

keijasama dalam 

keragaman masyarakat. 

• Berdiskusi sert.a 

memberikan tanggapan. 

• Percobaan kereta angin 

untuk membuktikan 

pemanfaatan perubahan 

energi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

--------------------------------

• Membaca teks yang 

beljudul " Sumber Daya 

Alam Sebagai Modal 

Pembangunan". 

• Mengisi kolom peta pikiran 

secara mandiri 

• Mempresentasikan serta 

memberikan tanggapan 

• Diskusi membuat 

pertanyaan yang akan 

diajukan untuk menggali 

informasi mengenai 
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Mata Pelajaran dan Materi 

Kompetensi Dasar Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

pemanfaatan sumber daya 

alam 

• Wawancara mengenai 

pemanfaatan sumber daya 

alam 

• Membuat cerita tertulis 

tentang pemanfaatan 

perubahan energi oleh 
' I 
' ' orang-orang di sekita.rnya. 

• Mempresentasikan hasil 

cerita serta memberikan 

tanggapan. 

• Diskusi membuat 

pertanyaan yang akan 

diajukan untuk menggali 

informasi ·ten tang jenis 

perubahan energi beserta 

manfaatnya 

• Wawancara mengenai jenis 

perubahan energi beserta 

manfaatnya 

• Membaca teks " Manfaat 

Minyak Bumi untuk 

Kehidupan". 

• Menuliskan ide pokok 

setiap paragraph dan 

membuat peta konsep 

berdasarkan bacaan. 

• Diskusi membuat 

pertanyaan yang akan 

diajukan untuk menggali 

informasi tentang akibat 

---------- -------- ---------------- ----
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Kegiatan Pembelajaran 

jika manusia tidak 

melaksanakan kewajiban 

terhadap lingkungan a1am. 

Wawancara mengenai 

akibat jika man usia tidak 

melaksanakan kewajiban 

terhadap lingkungan a1am. 

Diskusi membuat 

pertanyaan yang akan 

diajukan untuk mengga1i 

informasi tentang bentuk-

bentuk konsersi yang ada 

di tempat tingga1nya. 

Wawancara mengenai 

bentuk-bentuk konsersi 

yang ada di tempat 

tingga1nya. 

--------------------------------

Diskusi untuk mengetahui 

dan memberikan contoh 

pemanfaatan sumber 

energi da1am kehidupan 

sehari-hari. 

Mempresentasikan hasil 

diskusi serta memberikan 

tanggapan. 

Membaca bacaan tentang 

sumber energi dan 

peru bahannya 

Membuat cerita tertulis 

tentang pemanfaatan 

---- ---- ------------
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Mata Pelajaran dan Materi 

Kompetensi Dasar Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

perubahan energi oleh 

orang-orang diseldtarnya. 

• ~ernpresentas~hasil 

diskusi serta rnernberikan 

tanggapan. 

• Percobaan rnernbuat 

perahu otok-otok untuk 

rnengetahui pernanfaatan 

perubahan energi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

--------------------------------

• Diskusi rnengisi tabel 

i 
' 

contoh hasil pertanian, 
I ' 

perkebunan,perikanan 

dan hasil hutan yang ada 

di daerah ternpat 
i 

'' tinngalmu (kota, 

kabupaten atau 

provinsirnu) dan surnber 

daya alam yang tidak dapat 

diperbarui, rnernbuat daftar 

yang rnernuat contoh 

barang tam bang yang 

dihasilkan di daerah 

ternpat tinggalrnu (kota, 

kabupaten,provinsi) 

• Mernpresentasikan hasil 

diskusi, rnernberikan 

tanggapan dan menarik 

kesimpulan 
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Mata Pelajaran dan Materi 

Kompetensi Dasar Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

• Menceritakan berbagai 

kekayaan sumber daya 

alam, baik hayati maupun 

non hayati yang ada di 

daerahnya. 

• Mempresentasikan basil 

diskusi, memberikan 

tanggapan dan menarik 

kesimpulan 

• Membaca dan mengamati 

gambar tentang 

pemanfaatan sumber daya 

alam. 

• Diskusi untuk 

mengidentifikasikan 

pemanfaatan sumber daya 

alam dalam kehidupan 

sehari-hari. 

• Memberikan tanggapan 
'i 

dan menarik kesimpulan. 

------------------------------------

• Menyanyikan lagu "Tanah 

Air" bersam-sama dengan 

memerhatikan nada dan 

tempo yang benar. 

• Menyanyikan lagu 'Desaku 

yang Kucinta" bersama-

sama degan memerhatikan 

nada dan tempo yang 

benar. 

-------------------------------------

-- ---- ----------- , ___ ---------------
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Mata Pelajaran dan Materi 
Kegiatan Pembelajaran 

Kompetensi Dasar Pembelajaran 

Subtema 3: Pelestarian 

Kekayaan Sumber Daya 

Alam di Indonesia (32 jam 

pelajaran) 

• Membaca bacaan "Hari Air 

Sedunia" 

• Mengetjakan tugas tentang 

air bersih 

• Berdiskusi, 

mengemukakan pendapat 

serta membuat 

kesimpulan. 

• Mengamati perilaku orang-

orang di sekitarnya 

berkaitan dengan sikap 

persatuan dan kesatuan. 

• Mengamati gambar dan 

menjawab pertanyaan di 

buku siswa 

• Mengapresiasi, 

mengkonfurrnasidan 

mengambil kesimpulan. 

• Diskusi dan menjawab 

pertanyaan. 

• Membaca tentang bacaan 

tentang akibat tidak 

melaksanakan hak dan 

kewajiban. 

• Membaca dan memahami 

teks beijudul "Mengapa 

Jakartasetiaptahun 

------- ~~----__.!..__ ________ _ - --~--~----· ----------- ------ -----------
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Mata Pelajaran dan 

Kompetensi Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

• 

• 

• 

• 
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Kepatan Pembelajaran 

banjir"? dan menemukan 

contoh perilaku yang 

merusak lingkungan alam 

---------------------------------
Menemukan kata sulit dan 

mengartikannya serta 

membuat kesimpulan 

bacaan "Hari Air Sedunia" 

Membuat peta konsep dari 

bacaan tentang dampak 

perubahan lingkungan 

yang disebabkan oleh 

manusia terhadap 

keseimbangan ekosistem. 

Berdiskusi, 

mengemukakan pendapat 

serta membuat 

kesimpulan. 

Melakukan persiapan 

wawancara, membuat 

daftar pertanyaan. 

Melakukan wawancara 

untuk mencari informasi 

dan data mengenai 

perilaku dan kegiatan 

orang-orang di sekitar 

tempat tinggalmu yang 

merusak lingkungan. 

Melakukan wawancara 

untuk mencari infonnasi 

dan data akibat jika 

manusia tidak 
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Mata Pelajaran dan Materi 

Kompetensi Dasar Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

melaksanakan kewajiban 

terhadap lingkungan dan 

alam. 

• Melakukan wawancara 

untuk mencari informasi 

dan data keija bakti apa 

saja yang sering dilakukan 

oleh warga masyarakat di 

sekitar tempat tinggalmu. 

• Melakukan wawancara 

mengenai dampak jika 

melakukan kerusakan 

lingkungan alam. 

----------------------------------

• Siswa melihat gambar 

untuk mengetahui tentang 

usaha pelestarian 

kekayaan hayati hewan 

dan tumbuhan. 

• Membaca bacaan tentang 

I I energi alternative 

• Mengidentiflkasi sumber 

daya alam yang berpotensi 

dijadikan sebagai sumber 

energi altematif. 

• Berdiskusi kelompok, 

mempresentasikan dan 

membuat kesimpulan. 

• Siswa membuat bacaan 

yang berkaitan dengan 

energi atematif lalu 
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Mata Pelajaran dan Materi 
Kegiatan Pembelajaran 

Kompetensi Dasar Pembelajaran 

dikembangkan 

berdasarkan pengetahuan 

yang dimiliki. 

• ~empresentas~, 

memberi tanggapan dan 

membuat kesimpulan. 

• Mencari informasi dan data 

dari berbagai sumber 

referensi secara mandiri 

tentang pencemaran yang 

mengakibatkan perubahan 

alam, penyebab dan 

akibatnya. 

• ~empresentasikan hasil di 

depan kelas. 

• ~engamati gambar tentang 

kerusakan alam lalu 

menjawab pertanyaan 

• Berdiskusi mengisi tabel 

tentang perubahan alam 

karena aktivitas manusia. 

• ~embaca bacaan tentang 

usaha pelestarian sumber 

dayaalam. 

• Berdiskusi, 

mempresentasikan, 

menanggapi dan membuat 

kesimpulan. 

----------------------------------

• ~embaca bacaan betjudul 

dampak perubahan 

lingkungan yang 

--- -·---
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Mata Pelajaran dan Materi 

Kompetensi Dasar Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

disebabkan oleh manusia 

terhadap keseimbangan 

ekosistem. 

• Membaca dan mengamati 

gambar tentang kekayaan 

hayati berupa hewan dan 

tumbuhan yang dimiliki 

Indonesia 

• Berdiskusi, memberi 

tanggapan dan membuat 

kesimpulan. 

--------------------------------

• Menyanyikan lagu " Aku 

Cinta Lingkungan" dengan 

memerhatikan nada dan 

tempo yang benar. 

• Menyanyikan lagu 

"Memandang Alam" dengan 

memerhatikan nada dan 

tempo yang benar. 

--------------------------------
Subtema 4: Kegiatan 

Berbasis Proyek 

Mengetahui 

Guru Kelas IV 
ING VIII sfNL 

NISW A TI S.Pd SHANTY INDRIA WINAHYUSARI,S.Pd.SD 
590828 197908 2 002 
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RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 
(1) 

A. Nama Sekolah : SDN TANAH KALIKEDINDING VIII SURABAYA 

Mata Pelajaran : Tematik 

Kelas I Semester : IV I 2 

Tema : 9. Kay~mya Negeriku 

Subtema : 2. Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 

Pembelajaran : 1 

Alokasi Waktu : 6 x 35 Menit (1 Pertemuan) 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca bacaan tentang sumber daya alam, siswa memahami 

jenis-jenis sumber daya alam. 

2. Dengan membuat peta pikiran, siswa dapat mengetahui jenis sumber daya 

alam dan pemanfaatannya 

3. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui manfaat makhluk 

hid up. 

4. Setelah membaca bacaan, siswa dapat menjelaskan pengertian energi panas 

dan energi altematif 

5. Setelah membaca dan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan contoh 

energi panas dan energi altematif 

6. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa· dapat menyebutkan manfaat 

energi panas dan energi altematif dalam kehidupan sehari-hari. 

7. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan proses 

perpindahan panas dan perubahan energi alternatif 

8. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat mengetahui bukti adanya 

perpindahan panas dan perubahan energi altematif 

9. Dengan mengamati gambar peta, siswa mengetahui jenis dan persebaran 

tentang jenis dan persebaran sumber daya alam di Indonesia 

10. Dengan berdiskusi, siswa dapat mengetahui tentang pemanfaatan sumber 

daya alam di Indonesia 
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11. Dengan melakukan wawancara, siswa mengetahui tentang sumber daya 

alam di sekitamya. 

C. Kompetensi Dasar dan lndikator Pencapaian Kompetensi 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

BAHASA INDONESIA 

3.3 Menggali infonnasi dari seorang tokoh 3.3.1 Membaca bacaan tentang sumber 

melalui wawancara menggunakan dayaalam. -

daftar pertanyaan. 3.3.1 Membuat peta pikiran. 

4.3 Melaporkan hasH wawancara 4.3.1 Mengetahui tentang sumber daya 

menggunakan kosakata baku dan alam di sekitarnya 

,kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. 

IPA 

3.5 Mengidentifikasi berbagai sumber 3.5.1 Menjelaskan pengertian energi 

energi, perubahan bentuk energi, panas dan energi altematif 

dan sumber energi altematif (an gin, 3.5.1 Menyebutkan contoh energi 

air, matahari, panas bumi, bahan panas dan energi altematif 

bakar organik, dan nuklir) dalam 3.5.1 Memahami manfaat energi 

kehidupan sehari-hari panas dan energi altematif 

4.5 Menyajikan laporan basil dalam kehidupan sehari-hari. 

pengamatan dan penelusuran 4.5.1 Menjelaskan dan menyebutkan 

informasi tentang berbagai proses perpindahan panas dan 

-perubahan bentuk energi. perubahan energi altemati£ 

4.5.1 Mendemonstrasikan adanya 

perpindahan panas dan 

perubahan energi altematif. 

IPS 

3.1 Mengidentiftkasi karakteristik ruang 3.1.1 Mengetahuijenis dan 

dan pe!Danfaatan sumber daya alam persebaran tentang jenis dan 

untuk kesejahteraan masyarakat dari persebaran sumber daya alam di 

---------------------------- ----------- ------~ 
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tingkat kota/kabupaten sampai 

tingkat provinsi. 

Indonesia dengan penuh 

kepedulian. 

4.1 Menyajikan basil identiftkasi 4.1.2 Mengetahui tentang 
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karakteristik ruang dan pemanfaatan pemanfaatan sumber daya alam 

sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat dari 

tingkat kotalkabupaten sampai 

tingkat provinsi. 

di Indonesia dengan penuh 

percaya diri. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Teks tentang "Sumber Daya Alam". 

2. Peta pikiran. 

3. Manfaat makhluk hidup. 

4. Pengertian energi panas dan energi alternatif 

5. Contoh energi panas dan energi alternatif 

6. Manfaat energi panas dan energi alternatif dalam kehidupan sehari-

hari. 

7. Proses perpindahan panas dan perubahan energi alternatif 

8. Percobaan adanya perpindahan panas dan perubahan energi alternatif 

9. Gambar peta tentangjenis dan persebaran sumber daya alam di 

Indonesia. 

10. Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. 

11. Melakukan wawancara tentang sumber daya alam. 

E. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Demonstrasi 

4. Diskusi 

5. AJUMAMIMA 

6. Pemberian Tugas 

------ ----------
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F. Media Pembelajaran 

1. Gambar bermacam-macam energi 

2. Spidol wama, kertas gambar 

3. Daftar pertanyaan wawancara 

G. Sum ber Bela jar 

Buku Guru dan Buku Siswa Tematik Kurtilas Kelas 4 SDIMI dan 

referensi lainnya yang relevan. 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan 

Pendahuluan 

I>esklipsiKegiatan 

• Guru menyapa siswa dengan ucapan salam dan 

menanyakan keadaan siswa. 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin 

menyanyikan lagu Indonesia Raya dan 

mengajak siswa berdo'a. 

• Guru mengecek kehadiran siswa. 

• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

• Guru memberikan apersepsi yang 

berhubungan dengan materi. 

• Siswa menanggapi pertanyaan guru tentang 

topik yang akan dibahas yaitu tentang sumber 

daya alam dilanjutkan dengan materi energi 

panas. 

176 

Alokasi 

Waktu 

15 menit 

Inti • Siswa mendengarkan penjelasan guru untuk 185 menit 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

• Siswa membaca teks tentang "Sumber daya 

alam" 

-·- -- --------- ----------------------- --------- -----------
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

• Siswa memperhatikan gambar, lalu 

menceritakan gambar tersebut. 

• Guru menciptakan suasana tanya jawab 

dengan mengajak siswa melaksanakan diskusi 

berkelompok. 

• Siswa membuat peta pikiran tentang sumber 

daya alam. 

• Guru mengamati siswa dalam kerja kelompok 

dan memberikan bimbingan. 

• Perwakilan setiap kelompok untuk presentasi 

di depan kelas. 

• Kelompok lain memberi tanggapan. 

• Membahas basil diskusi. 

• Guru memberikan penjelasan tentang materi 

energi panas dan altematif 

• Siswa menyebutkan contoh pemanfaatan 

sumber energi panas dan perubahan energi 

alternatif dalam kehidupan sehari-hari. 

• Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

proses perpindahan panas dan perubahan 

energi altematif 

• Siswa membentuk 6 kelompok diskusi. 

• Guru membagi lembar tugas. 

• Siswa membuat mind mapping tentang energi 

pan as 

• Guru memberikan sebuah gambar tentang 

energi panas dan setiap kelompok membuat 

pertanyaan 

--------------~~ -----------------
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Alokasi 

Waktu 
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Kegiatan 

j ' 
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Deskripsi Kegiatan 

• Kelompok lain berusaha memecahkan soal 

dari kelompok lainnya 

• Siswa mempresentasikan mind mapping 

energi panas dan perpindahannya di depan 

kelas 

• Kelompok lain memberikan tanggapan 

• Membahas hasil diskusi. 

• Guru membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan 

• Guru menjelaskan tentang jenis-jenis sumber 

dayaalam. 

• Guru tanya jawab dengan siswa berkaitan 

denganjenis-jenis sumber daya alam. 

• Siswa mengisi tabel contoh hasil pertanian, 

perkebunan, perikanan, dan hasil hutan yang 

ada di daerah tempat tinggalmu (leota, 

kabupaten, atau provinsimu) dan sumber daya 

alam yang tidak dapat diperbarui, buatlah 

daftar yang memuat contoh barang tambang 

yang dihasilkan di daerah tempat tinggalmu 

(leota, kabupaten, propinsi). 

• Siswa menceritakan berbagai kekayaan 

sumber daya alam, baik hayati maupun 

nonhayati yang ada di daerahnya. 

• Siswa membentuk kelompok diskusi 

• Guru mengamati siswa dalam kerja kelompok 

dan memberikan bimbingan. 

• Perwakilan setiap kelompok untuk presentasi 

di depan kelas. 
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Alokasi 

Waktu 

----- ----·---
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Kegiatan I>esklipsiKegiatan 

• Kelompok lain memberi tanggapan. 

• Membahas basil diskusi 

• Guru meminta siswa membaca bacaan 

berjudul "Sumber Daya Alam Sebagai Modal 

Pembangunan". 

• Siswa menjawab pertanyaan dengan mengisi 

kolom peta pikiran pada buku siswa. 

• Guru memberi bimbingan bagi siswa yang 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan. 

• Siswa bergantian mempresentasikan hasilnya. 

• Guru memberikan konfirmasi, apresias~ dan 

penguatan kepada setiap jawaban siswa. 

• Siswa melakukan wawancara mengenai 

pemanfaatan sumber daya alam di sekitar 

tempat tinggalnya. 
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Alokasi 

Waktu 

Penutup • Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan 10 menit 

mengajukan pertanyaan atau tanggapan siswa 

dari kegiatan yang telah dilaksanakan 

• Siswa- membuat kesimpulan dibantu dan 

dibimbing guru. 

• Menutup pelajaran dengan berdo'a dan salam. 

I. Penilaian Basil Pembelajaran 

Penilaian Pengetahuan : 

• Tes: terlampir 

---~------- _________ , 
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Penilaian keterampilan : 

• Menyelesaikan soal dengan pembelajaran problem posing serta mind 

mapping tentang energi panas dan cara perpindahannya. 

ASpek yang dinilai 
No Nama Kerjasama Keaktifan Pelaporan NilaiAkhir 

Siswa (0=20) kelompok tertulis 
(0-40) (0-40) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Surabaya, 27 April 2017 

Mengetahui 

Guru Kelas IV 
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SHANTY INDRIA WINAHYUSARI,S.Pd.SD 
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SKENARIO PEMBELAJARAN 

(Pertemuan ke-1) 

Nama Sekolah 

Tema 

: SDN Tanah Kalikedinding Vlli Surabaya 

: 9. Kayanya Negeriku 

Subtema 

Pembelajaran 

Mata Pelajaran 

Kelas/Semester 

Alokasi Waktu 

: 2. Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 

: 1 

: IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

:IV /2 

: 1 Pertemuan (2 x 35 menit) 

• Doa dan mengabsen kehadiran siswa. 

• Menjelaskan pengertian energi panas. 

• Menyebutkan contoh energi panas di alam sekitar. 

• Menyebutkan manfaat energi panas dalam kehidupan sehari-hari. 

• Menjelaskan dan menyebutkan proses perpindahan panas. 

• Membentuk 6 kelompok ketja siswa untuk berdiskusi. 

• Membuat mind mapping tentang energi panas 

• Membuat pertanyaan berdasarkan gam bar tentang energi panas, kelompok 

lain menjawab 

• Presentasi kelompok di depan kelas dan kelompok lain memberi tanggapan. 

• Penilaian 

• Kesimpulan materi 

• Penutup 

Mengetahui Surabaya, 27 April2017 

DINDING VIII Guru Kelas IV 
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LEMBAR KERJA SISWA -1 

1. Jelaskan yang dimaksud sumber energi panas ! 

.~ ... P.a.-t4a .. ~tJ.~ ... ~~ ..... ~n~~---~ro~ .... 
2. Dari alat-alat di bawah ini manakah yang dapat menjadi sumber energi 

panas? Jelaskan pilihanmu ! 

183 

Setrika, kompor, termos, bohlamllampu 100 watt, radio 

-~'~\ .. ~.m~~ ... (\:9~ .. -~ ... rfe.f.l~~~~qr. .. ~\ ~) 
3. Sebutkan 3 manfaat sinar matahari dalam kehidupan sehari-hari! 

~-~-~.\V\~r.oo ... w~ .... :-.. ~~~~····-~~~p.A~ .. :-.~~ l'f<1• 
4. Jelaskan apa yang terjadi bila bumi ini tidak ada sinar matahari ? 

--~~~----~~---~--~~~ .................... :·············· 
5. Jelaskan apa yang terjadi ketika kamu duduk di dekat api unggun ! ·~ 

.Je.r~---~~~ .......................................................... . 
6. Jelaskan yang dimaksud perpindahan panas secara konduksi ! Berikan 

contohnya! , 

.~\~~····;·~~~¥(ii~~~~~\.\;g-p•~ 
7. Jelaskan ang dimaksud perpindanan pal'(as~ecara konveksi ! Berikan 

contohnya! 

.~\~.·~ti·~~~~~···q;,I1 .. 4•\'(UI:.~ ~t'\>'~ 
8. Jelaskan~ksud perpindahan pan~s secara radiasi ! Berikan 

contohnya! 

-~~~--~~--~~----~~~-,-~1P.h.~~ 
9. Luna ingin cepat meminum teh panas yang dibuat ayah. Bantulah Luna , 

memilih wadah yang sesuai agar teh panas menjadi cepat dingin. Pilihkan 

wadah yang tepat," apakah 

cangkir kecil, gelas tinggi atau gelas bertutup. Jelaskan alasanmu ! 

- -------- ----------- ------------------ --
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10. Sendok logam menja4i terasa panas setelah dicelupkan ke dalam gelas berisi 

teh panas. Perpindah~m panas pada sendok logam itu teijadi secara apa? 

Jelaskan alasanmu! 

~s\ ~a~o ttd:i~ ach ~t-- t:ParltafC/ .................. , ....... : ...................................................... ~.-.......... . 
·be'(>~ . 

----~------
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Kunci Jawaban 

1. Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. 

2. Kompor. karena kompor mampu mengeluarkan api panas. 

3. a. untuk mengeringkan pakaian 

b. untuk pembuatan ikan asin 

c. untuk panel surya 

d. untuk pembuatan garam 

e. untuk menghangatkan tubuh 

4. Seluruh makhluk hidup akan mati. 

5. Lama kelamaan tubuh akan terasa hangat karena terjadi perpindahan secara 

radiasi. 

6. Perpindahan panas yang tidak mengikuti perpindahan zat lainnya. Contoh : 

batang logam yang dipanaskan (logam adalah konduktor). 

7. Perpindahan panas yang diikuti perpindahan zat lainnya. Contoh : teijadinya 

angina darat dan angin laut. 

8. Perpindahan panas tanpa zat perantara. Contoh panas matahari yang 

mengenai kulit. 

9. Cangkir kecil karena volume teh semakin sedikit sehingga penguapan panas 

lebih cepat. 

10. Secara konduksi karena perpindahan panas terse but terjadi tanpa diikuti zat 

per an tara. 
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LEMBAR KERJA SISWA- 2 

Buatlah mind mapping energi panas dan perpindahannya ! 

LEMBARPETA PIKIRAN (MIND MAPPING) 

/ 

--------------------------- ------------~---
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LEMBAR PENGAJUAN PERTANYAAN (PROBLEM POSING) TENTANG 

ENERGIPANAS 

Buatlah dua pertanyaan tentang gambar di bawah .. I llll. 

187 

1. Pertanyaan 

Jawaban 

: ~f~''tda\l\" \?"'f\elS o.~ .':IO"J t;(r jcdi} 
, ~~\ 't'<>-reru -l~,d.i '{'G.-X>i~~ 
~f\CI'::, .Y~ &t'rot\ -wt \=<>."'\:dtl 

2. Pertanyaan 

Jawaban 

--------~-
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PENGEMBANGAN 
MATER I 
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c ___ ENE_R_G_I_DAN_P_E_R_UB_AHANNY ___ A __ :=:>_ 

Energi 

Adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi manusia diperoleh dari 

makanan, sehingga makanan disebut sebagai sumber energi. Bentuk energi 

ada bermacam-macam, antara lain energi panas, energi bunyi, energi listrik, 

energi gerak, energi cahaya, dan energi kimia. Pada bab ini akan membahas 

tentang .energi panas. 

A. Energi Panas 

Panas merupakan salah satu bentuk energi. Lalu, benda apa saja yang dapat 

menghasilkan panas? Mengapa sebuah benda yang semula panas dapat 

berubah menjadi dingin?. Berikut uraian tentang sumber energi panas dan 

perpindahan energi panas. 

1. Sumber Energi Panas 

Sumber energi panas adalah semua benda yang menghasilkan energi 

panas. Sumber energi panas terbesar di bumi adalah matahari. 

Contoh sumber energi panas adalah : 

a. Sinar matahari. 

b. Gesekan dua buah batu. 

c. Api Unggun 

d. Kompor yang menyala 
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~>;; ·:·K9~0~;~~~~A~~:·~A-~YA~:TANAH. MINYAK. ··.:.: ·. 
{··,,:~;.' '• -~-• .'l''··,~,~·.,r ,· '' '',' ' - '·-..~'' .' ' ' 4 ''I ' ' 

!-; .. : ;_·.:T~~~Dlll~A!Jl._'A~:.·~~GHAS~~N API. ~1,. . .. · < , .. '. ~-
·::.:.<?~~~~l'l ~T~:~~~·.:· ,, ·.; ·,·, ,, ' ~ ' . /<! ,' I 
: '· __ ;:sELAIN BARAN:B:Aki\R MINYAK TANAH. ADA JUGA KOMPOR ,· .. 
. ·" .. · .... /_.-·"·· ·_-.·-. ·.:. ·. ':' ' ' ·. ·. : . ::;, : '' '--. ':',:. ' ' . ' ::·.·'.", 
. ; . .YANG'MENGGUNAKAN :BAHAN ·BA'KARLPG. . · .. > 

,_,:·~AKTAN~frbA~_LPG·-~~~~RUP~~S~EitENEROI::·':'··.· __ ·) 

:\PANAS :< .. __ :. _ . , .. ·" . · ·. " . ' . 
• ..: < ,~' ' < • ' ~ '" < t ' '-. '>', •o ' •' • i '~ ,-, t ,'' (o > 'T 

~--··,·· .. · .. ~.-:·_:._ ··:···-~:;' .. ;.. '):,,,' '-:·.:y/ 

IPlEIRIL!JBAHA!N IENlERG~ 

Contoh peruibalhan energli an~ara ma~n sebagall lberilkut : 

a. Ernergl Hstrlk menjad~ ene~rg~ panas. mmsaQnya 
pada se1:rika Ustrr1k~ kompor ~mstnk da!ri! soQder Bmstli'lk. 

b. rEneiJ"Q~ ~mstrik menjadii enetrg~. calhaya •. miisa~nya 
pada lampu. · · 

c. EnergJ nstrik meinjad~ energl ·kmmaa,. m~sa~!1'11ya 
pada penyetrmman (pengiisiian) a!ld. · 

.((~~ !Energii. ~haya m.elf1\Jiadm ene~~ kmm~a.. ' 
misalnya fotos~n·tes~s. . · . .. . 

---- -· ---------- ------ ---------
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RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 
(2) 

A. Nama Sekolah : SDN TANAH KALIKEDINDING VIll SURABAYA 

Mata Pelajaran : Tematik 

Kelas I Semester : IV /2 

Tema : 9. Kayanya Negeriku 

Subtema : 2. Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 

Pembelajaran : 1 

Alokasi Waktu : 6 x 35 Menit (1 Pertemuan) 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca bacaan tentang sumber daya alam, siswa memahami 

jenis-jenis sumber daya alam. 

2. Dengan membuat peta pikiran, siswa dapat mengetahui jenis sumber daya 

alam dan pemanfaatannya. 

3. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui manfaat makhluk 

· hidup. 

4. Setelah membaca bacaan, siswa dapat menjelaskan pengertian energi panas 

dan energi altematif 

5. · Setelah membaca dan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan contoh 

energi panas dan energi altematif 

6. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan manfaat 

energi panas dan energi altematif dalam kehidupan sehari-hari. 

7. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan proses 

perpindahan panas dan perubahan energi altematif 

8. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat mengetahui bukti adanya 

perpindahan panas dan perubahan energi altematif 

9. Dengan mengamati gambar peta, siswa mengetahui jenis dan persebaran 

tentangjenis dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. 

10. Dengan berdiskusi, siswa dapat mengetahui tentang pemanfaatan sumber 

daya alam di Indonesia 
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11. Dengan melakukan wawancara, siswa mengetahui tentang sumber daya 

alam di sekitamya. 

C. Kompetensi Dasar dan lndikator Pencapaian Kompetensi 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

BAHASA INDONESIA 

3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh 3.3.1 Membaca bacaan tentang sumber 

melalui wawancara menggunakan dayaalam. 

daftar pertanyaan. 3.3.1 Membuat peta pikiran. 

4.3 Melaporkan hasil wawancara 4.3.1 Mengetahui tentang sumber daya 

menggunakan kosakata baku dan alam di sekitarnya 

kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. 

IPA 

3.5 Mengidentifikasi berbagai sumber 3.5.1 Menjelaskan pengertian 

energi, perubahan bentuk energi, energi panas dan energi 

dan sumber energi altematif (angin, altematif 

air, matahari, panas bumi, bahan 3.5.1 Menyebutkan contoh energi 

bakar organik, dan nuklir) dalam panas dan energi alternatif 

kehidupan sehari-hari 3.5.1 Memahami manfaat energi 

4.5 Menyaj ikan laporan hasil panas dan energi altematif 

pengamatan dan penelusuran dalam kehidupan sehari-hari. 

.informasi tentang berbagai 4.5.1 Menjelaskan dan 

perubahan bentuk energi. menyebutkan proses 

perpindahan panas dan 

perubahan energi altematif 

4.5.1 Mendemonstrasikan adanya 

perpindahan panas dan 

perubahan energi altematif. 
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IPS 

3.1 Mengidentiftkasi karakteristik 3.1.1 Mengetahuijenis dan 

ruang dan pemanfaatan sumber persebaran tentangjenis dan 

daya alam untuk kesejahteraan persebaran sumber daya alam 

masyarakat dari tingkat di Indonesia dengan penuh 

kotalkabupaten sampai tingkat kepedulian. 

provinsi. 4.1.2 Mengetahui tentang 

4.1 Menyajikan hasil identiftkasi 

karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat 

dari tingkat kotalkabupaten sampai 

tingkat provinsi. 

D. Materi Pembelajaran 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Teks tentang "Sumber Daya Alam". 

Peta pikiran. 

Manfaat makhluk hidup. 

Pengertian energi panas dan energi alternatif 

Contoh energi panas dan energi alternatif 

pemanfaatan sumber daya 

alam di Indonesia dengan 

penuh percaya diri. 

6. Manfaat energi panas dan energi alternatif dalam kehidupan sehari

hari. 

7. Proses perpindahan panas dan perubahan energi alternatif 

8. Gam bar peta tentang jenis dan persebaran sumber daya alam di 

Indonesia. 

9. Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. 

10. Melakukan wawancara tentang sumber daya alam. 

E. Metode Pembelajaran 

I. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Demonstrasi 

--------------

43713.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I ' 

i 
' ~ 

4. Diskusi 

5. AJUMAMIMA 

6. Pemberian Tugas 

F. Media Pembelajaran 

1. Gambar bermacam-macam energi altematif 

2. Spidol wama, kertas gambar 

3. Daftar pertanyaan wawancara. 

G. Somber Belajar 

Buku Guru dan Buku Siswa Tematik Kurtilas Kelas 4 SDIMI dan 

referensi lainnya yang relevan. 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan I>eskripsiKegiatan 

201 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan • Guru menyapa siswa dengan ucapan salam dan 15 menit 

menanyakan keadaan siswa. 

Inti 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin 

menyanyikan lagu Indonesia Raya dan 

mengajak siswa berdo'a. 

• Guru mengecek kehadiran siswa. 

• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

• Guru memberikan apersepsi yang berhubungan 

dengan materi. 

• Siswa menanggapi pertanyaan guru tentang 

topik yang akan dibahas yaitu tentang sumber 

daya alam dilanjutkan dengan materi energi 

panas. 

• Siswa mendengarkan penjelasan guru untuk 185 menit 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 
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Kegiatan 

Inti 

Deskripsi Kegiatan 
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Alokasi 

Waktu 

• Siswa mendengarkan penjelasan guru untuk 185 menit 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

• Siswa membaca teks tentang "Sumber daya 

alam" 

• Siswa memperhatikan gambar, lalu 

menceritakan gambar tersebut. 

• Guru menciptakan suasana tanya jawab dengan 

mengajak siswa melaksanakan diskusi 

berkelompok. 

• Siswa membuat peta pikiran tentang sumber 

dayaalam. 

• Guru mengamati siswa dalam kerja kelompok 

dan memberikan bimbingan. 

• Perwakilan setiap kelompok untuk presentasi di 

depan kelas. 

• Kelompok lain memberi tanggapan. 

• Membahas hasil diskusi. 

• Guru memberikan penjelasan tentang materi 

energi panas dan alternatif 

• Siswa menyebutkan contoh pemanfaatan 

sumber energi panas dan perubahan energi 

alternatif dalam kehidupan sehari-hari. 

• Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

proses perpindahan panas dan perubahan energi 

alternatif 

• Siswa membentuk 6 kelompok diskusi. 

• Guru membagi lembar tugas. 

• Siswa membuat mind mapping tentang energi 

alternatif 

- -------- _______ , ___ _ -- ____ , ________ --- ------- ---- --0 --- --
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

• Guru memberikan sebuah gambar tentang 

energi altematif dan setiap kelompok membuat 

pertanyaan 

• Siswa mempresentasikan mind map energi 

altematif di depan kelas 

• Kelompok lain memberikan tanggapan 

• Membahas hasil diskusi. 

• Guru membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan 

• Guru menjelaskan tentang jenis-jenis sumber 

dayaalam. 

• Guru tanya jawab dengan siswa berkaitan 

dengan jenis-jenis sumber daya alam. 

• Siswa mengisi tabel contoh hasil pertanian, 

perkebunan, perikanan, dan hasil hutan yang 

ada di daerah tempat tinggalmu (kota, 

kabupaten, atau provinsimu) dan sumber daya 

alam yang tidak dapat diperbarui, buatlah daftar 

yang memuat contoh barang tambang yang 

dihasilkan di daerah tempat tinggalmu (kota, 

kabupaten, propinsi). 

• Siswa menceritakan berbagai kekayaan sumber 

daya alam, baik hayati maupun nonhayati yang 

ada di daerahnya. 

• Siswa membentuk kelompok diskusi 

• Guru mengamati siswa dalam keija kelompok 

dan memberikan bimbingan. 

• Perwakilan setiap kelompok untuk presentasi di 

depan kelas. 

---------------
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Alokasi 

Waktu 
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Kegiatan 

Penutup 

Deskripsi Kegiatan 

• Kelompok lain memberi tanggapan. 

• Membahas hasil diskusi 

• Guru meminta siswa membaca bacaan berjudul 

"Sumber Daya Alam Sebagai Modal 

Pembangunan". 

• Siswa menjawab pertanyaan dengan mengisi 

kolom peta pikiran pada buku siswa. 

• Guru memberi bimbingan bagi siswa yang 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan. 

• Siswa bergantian mempresentasikan hasilnya. 

• Guru memberikan konfirmasi, apresiasi, dan 

penguatan kepada setiap jawaban siswa. 

• Siswa melakukan wawancara mengenai 

pemanfaatan sumber daya alam di sekitar 

tempat tinggalnya. 

204 

Alokasi 

Waktu 

• Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan 10 menit 

mengajukan pertanyaan atau tanggapan siswa 

dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai 

bahan masukan untuk perbaikan langkah 

selanjutnya. 

• Siswa membuat kesimpulan dibantu dan 

dibimbing guru. 

• Menutup pelajaran dengan berdo'a dan salam. 

I. Penilaian Hasil Pembelajaran 

Penilaian Pengetahuan: 

• Tes : terlampir 
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Penilaian keterampilan: 

• Menyelesaikan soal dengan pembelajaran problem posing serta mind 

mapping tentang energi altematif 

Aspek yang dinilai 
No Nama Kerjasama Keaktifan Pelaporan Nilai Akhir 

Siswa (0=20) kelompok tertulis 
(0-40) (0-40) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7; 
8. 
9. 
10. 

Surabaya, 28 April2017 

Mengetahui 

Guru Kelas IV 
DING VIII 
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SHANTY INDRIA WINAHYUSARI,S.Pd.SD 

--------- ---~- , _________________ _ 
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Nama Sekolah 

Tema 

Subtema 

Pembelajaran 

Mata Pelajaran 

Kelas/Semester 

Alokasi Waktu 

SKENAJUOPEMBELAJARAN 

(Pertemuan ke-2) 

: SDN Tanah Kalikedinding VIII Surabaya 

: 9. Kayanya Negeriku 

: 2. Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 

: 1 

: IPA (IImu Pengetahuan Alam) 

:IV /2 

: 1 Pertemuan (2 x 35 menit) 

• Doa dan mengabsen kehadiran siswa. 

• Menjelaskan pengertian energi panas. 

• Menyebutkan contoh energi panas di alam sekitar. 

• Menyebutkan manfaat energi panas dalam kehidupan sehari-hari. 

• Menjelaskan dan memahami proses perpindahan panas. 

• Membentuk 6 kelompok kerja siswa untuk berdiskusi. 

• Membuat mind mapping tentang energi alternatif 

• Membuat pertanyaan berdasarkan gambar tentang energi alternatif, kelompok 

lain menjawab 

• Presentasi kelompok di depan kelas dan kelompok lain memberi tanggapan. 

• Penilaian 

• Kesimpulan materi 

• Penutup 

Surabaya,28 April 2017 
Mengetahui , 

Guru Kelas IV 

:-...o . -~, 

207 

1

~ "~"~r) , , ANISWATI,S.Pd SHANTY INDRIA WINAHYUSARI,S.Pd.SD 
NIP. 19590828 197908 2 002 
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LEMBAR KERJA SISWA -1 

1. Sebutkan macam-macam sumber energi alternatif) 
ma\Qhqr\ 1 Clf'l9ln I au· I fQOOS buml 

························································································· 
2. Sebutkan alat yang menggunakan energi matahari ! 

208 

.. ~9.~~~- .. !".~~~~ ................................................................... . 
3. Mengapa kita perlu menggunakan energi alternatif dalam kehidupan sehari

hari? 

.. ':?.:~e~~~~~ ~ .. -~~~-~~~~~ .. ~~~ .... ~~~~~. -~~~- ... ~~~~~ ........ . 
4. Sebutkan kegiatan yang membutuhkan tenaga angin ! 

. ~~Y.~'.':' .... -~~-~-~9~~ ... : .. ~-~~).~~~~ .. :~~~·~~~ ....................... . 
5. Sebutkan alat yang dapat menghasilkan listrik dari tenaga angin ! 

\<.\ndr ctng.tn 
·························································································· 

/ Sebutkan manfaat air sebagai sumber energi ! 

tnmurn 
·························································································· 

7. Sebutkan manfaat tenaga panas bumi! 

--~~?~~~~---·~~~~~·~ .... ~~.:.~ ............................................. .. 
8. Jelaskan keuntungan menggunakan energi alternatif! 

bdC\K akqo hQbiS 
·························································································· 

9. Jelaskan kerugian menggunakan energi alternatif! 

... ~~~~~ .... ~!~~t .... ~~~~~ .................................................... . 

10. Sebutkan alat yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjad· 

------- ·---------------------------------------
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Kunci Jawabait 

1. Sinar matahari, angin, biodiesel (bahan bakar fosil),angin, panas bumi. 

2. Panel surya, sel surya 

3. Karena dapat terus digunakan dan tidak akan habis. 

4. Menjemur pakaian, bermain layangan, berlayar 

5. Aero generator 

6. Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 

7. Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 

8. Energi yang dihasilkan besar, tidak mencemari lingkungan, tidak akan habis 

9. Pembangunan Pembangkit Listrik membutuhkan biaya sangat besar, 

dipengaruhimusim 

10. Sel surya 

------- - ·----------------------------

43713.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



LEMBAR KERJA SISWA- 2 

Buatlah mind mapping (peta pikiran) tentang energi altematif dan 

perubahannya! 

LEMBAR PETA PIKIRAN (MIND MAPPING) 

--- ------------
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I: 
LEMBAR PENGAJUAN PERTANYAAN (PROBLEM POSING) ENERGI 

ALTERNATIF 

1. Pertanyaan : . ~~~-. -~~~~~ ... -~-~~~~f~~~~~~- .. -~~~~$.' ..... ~P.~ ? 

Jawaban : --~~~~~~----~~~~~~Y.~ ...................................... . 

2. Pertanyaan :.?.~~~~---~~~~~ ..... R:t:~.Y-.~~9~~ ..... ~~~-~~---~-~-~---? 
sm~r rna.~ 

. meng\..\bah nanas" roeo,Qdi \lsi-r\~ ...................... \ .. · ................. '-' ............................ . Jawaban 

------------ ---------------
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C ___ E_NE_R_G_I_D_AN_PE_R_UB_AHANNY ___ A __ ~ 

Energi 

Adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi manusia diperoleh dari 

makanan, sehingga makanan disebut sebagai sumber energi. Bentuk energi 

ada bermacam-macam, antara lain energi panas, energi bunyi, energi listrik, 

energi gerak, energi cahaya, dan energi kimia. Pada bab ini akan membahas 

tentang energi panas. 

A. Energi Panas 

Panas merupakan salah satu bentuk energi. Lalu, benda apa saja yang dapat 

menghasilkan panas? Mengapa sebuah benda yang semula panas dapat 

berubah menjadi dingin?. Berikut uraian tentang sumber energi panas dan 

perpindahan energi panas. 

1. Somber Energi Panas 

Sumber energi panas adalah · semua benda yang menghasilkan energi 

panas. Sumber energi panas terbesar di bumi adalah matahari. 

Contoh sumber energi panas adalah : 

a. Sinar matahari. 

b. Gesekan dua buah batu. 

c. Api Unggun 

d. Kompor yang menyala 

2. Perpindahan Energi Panas 

Terdapat tiga macam perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi dan 

radiasi. 
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a. Konduksi adalah perpindahan panas yang tidak diikuti perpindahan zat 

perantaranya. Contoh: saat mengaduk segelas teh panas dengan sendok 

logam, lama-kelamaan tangan akan terasa panas. 

b. Konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti perpindahan zat 

perantaranya. Contoh: air yang panas atau mendidih akan bergerak 

naik, terjadinya angin darat dan angin laut. 

c. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. 

Contoh: panas matahari yang sampai ke bumi, lampu yang menyala 

menimbulkan energi panas. 

B. Energi Alternatif 

Energi alternatif adalah salah satu sumber energi yang diperlukan oleh 

makhluk hidup. Energi ini bisa berasal dari penambangan makhluk hidup 

yang tertimbun jutaan tahun yang lalu. 

1. Somber energi alternatif 

Alam banyak menyediakan berbagai niacam energi alternative. energi 

tersebut dapat diperoleh dari : 

a. matahari 

b. angin 

c. air 

d. panas bumi. 

2. Keontungan dan kerogian penggonaan energi alternatif 

a. Somber energi alternatif memiliki keontungan sebagai berikot 

1. Dapat terns digunakan karena tidak akan habis. misalnya : 

matahari, air, angin dan panas bumi . 

-~-----------~-------
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2. Energi yang dihasilkan oleh sumber energi altemtif sangan 

besar. 

3. Energi altematif tidak mencemari lingkungan karena tidak 

menghasilkan zat-zat buangan ke lingkungan. 

b. Namun, sumber energi dari bahan bakar fosil memiliki keuntungan 

sebagai berikut : 

1. Tidak dibutuhkan biaya terlalu besar untuk mendapatkannya. 

Bahkan di beberapa bagian bumi, batu bara dapat diperoleh hanya 

dengan mengeruk batuan di permukaan bumi. 

2. Penggunaan bahan bakar fosil lebih mudah. contohnya bensin 

tinggal di tuang ke tangki bensin untuk menggrakkan mobil minyak 

tanah dapat digunakan untuk menyalakan lampu. 

Sumber energi dari bahan bakar fosil juga memiliki kerogian 

sebagai berikut : 

1. Lama kelamaan bahan bakar fosil akan habis hila digunakan terns 

menerus. 

2. Bahan bakar fosil dapat mencemari lingkungan karena 

mengandung gas racun sisa pembakaran, contohnya karbon 

monoksida. 

3. Kendala dalam pemanfaatan energi alternatif antara lain sebagai 

berikut: 

1. Dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk dapat memanfaatkan 

energi altematif. Misalnya untuk membuat stasiun PL T A perlu 

membuat bendungan yang membutuhkan biaya yang sangat besar. 
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2. Dibutuhkan teknologi tinggi untuk mengubah energi altematif 

': I: menjadi bentuk energi yang dapat digunakan. Misalnya para ahli 

harus membuat alat yang dapat menembus batuan panas di pusat 

bumi. Hal ini sangat sulit karena suhu yang tinggi dapat membakar 

pipa pengebor. 

3. Tersedianya energi altematif yang dipengaruhi oleh musim. saat 

musim kemarau panjang, volume air di bendungan menyusut. 

akibatnya, energi listrik yang dihasilkanjuga berkurang. 

4. Pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari 

( Energi gerak ) c::> ( Energi listrik ] q Pembangkit Iistrik 
tenaga air atau angin 

( Tenaga angin ) q ( Energi gerak )c::> ~enerbangkanlayang-
layang 

( Energi listrik ) q ( Energi panas ) c::>( ~enyetrika baju ) 
( A pi ) q ( Energi panas J c::>( ~embakar sate ) 

I 

( Energi listrik ) q ( Energi gerak ) ¢( ~em blender buah ) 

• Sinar matahari juga berfungsi untuk pembuatan garam, mengeringkan 

ikan asin,menjemur pakaian dan yang paling modem saat ini adalah 

untuk panel surya. 

• Pada zaman dahulu, orang membuat api untuk membakar dedaunan dan 

kayu kering dengan cara menggosok-gosokkan dua buah batu. Kedua 
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batu yang digosokkan tersebut akan menghasilkan panas dan lama 

kelamaan akan keluar percikan api. 

• Tenaga angin sudah dimanfaatkan sejakjaman dahulu. Kapallayar dapat 

berkeliling dunia dengan hanya menggunakan energi angin. Tenaga 

angin juga digunakan untuk menjalankan mesin penggiling jagung dan 

pompa air. Tenaga angin juga dapat digunakan untuk menggerakkan 

kincir angin. 

• Tenaga air dapat digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air 

(PLTA) 

• Tenaga panas bumi digunakan untuk menghasilkan Pembangkit Listrik 

Tenaga Uap (PLTU) 

----------
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MEDIA 
PEMBElAJARAN 
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SlNAR MATAHARI BERMANFAAT UNTUK SEL SURYA. 

SEL SURYA BERMANFAAT UNTUK MENGUBAH ENERGI PANAS 

MATAHARI MENJADI ENERGI LISTRIK. 

TENAGA ANGIN DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK 

MENGHASILKAN LISTRIK 

__ L __ -------·· ·--- --------- -----·-------
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ALIRAN AIR YANG SANGAT DERAS DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI 

SUMBER ENERGI GERAK. ENERGI GERAK INI YANG DIMANF AATKAN 

UNTUK MENGHASILKAN ENERGI LISTRIK. 

TENAGA PANAS BUMI DAPAT DIGUNAKAN UNTUK 

MENGHASILKAN ENERGI LISTRIK (PL TU) 

KOTORAN SAPI DIPROSES MENGHASILKAN GAS METANA YANG BISA 

MENGGANTIKAN FUNGSI GAS LPG UNTUK BAHAN BAKAR GAS 

_ __! ____________ --------- ------ ----------------·--
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RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 
(3) 

A. Nama Sekolah : SDN TANAH KALIKEDINDING VIII SURABAYA 

Mata Pelajaran : Tematik 

Kelas I Semester : IV /2 

Tema 

Subtema 

: 9. Kayanya Negeriku 

: 2. Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 

Pembelajaran : 1 

Alokasi Waktu : 6 x 35 Menit (1 Pertemuan) 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca bacaan tentang sumber daya alam, siswa memahami 

jenis-jenis sumber daya alam. 

2. Dengan membuat peta pikiran, siswa dapat mengetahui jenis sumber daya 

alam dan pemanfaatannya. 

3. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui manfaat makhluk 

hidup. 

4. Setelah membaca bacaan, siswa dapat menjelaskan pengertian energi panas 

dan energi alternatif 

5. Setelah membaca dan mengamati gam bar, siswa dapat menyebutkan contoh 

energi panas dan energi alternatif 

6. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan manfaat 

energi panas dan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. 

7. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan proses 

perpindahan panas dan perubahan energi alternatif 

8. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat mengetahui bukti adanya 

perpindahan panas dan perubahan energi alternatif 

9. Dengan mengamati gambar peta, siswa mengetahui jenis dan persebaran 

tentangjenis dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. 

10. Dengan berdiskusi, siswa dapat mengetahui tentang pemanfaatan sumber 

daya alam di Indonesia 

222 
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11. Dengan melakukan wawancara, siswa mengetahui tentang sumber daya 

alam di sekitarnya. 

C. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI 

BAHASA INDONESIA 

3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh 3.3.1 Membaca bacaan tentang sumber 

melalui wawancara menggunakan dayaalam. 

daftar pertanyaan. 3.3.1 Membuat peta pikiran. 

4.3 Melaporkan basil wawancara 4.3.1 Mengetahui tentang sumber daya 

men!kaunakan kosakata baku dan alam di sekitarnya 

kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. 

IPA 

3.5 Mengidentiflkasi berbagai sumber 3.5.1 Menjelaskan pengertian 
.. 

energi, perubahan bentuk energi, 
energi panas dan energi 

altematif 
dan sumber energi alternatif ( angin, 

3.5.1 Menyebutkan contoh energi 

air, matahari, panas bumi, bahan panas dan energi altematif 

bakar organik, dan nuklir) dalam 
3.5.1 Memahami manfaat energi 

panas dan energi alternatif 
kehidupan sehari-hari 

dalam kehidupan sehari-hari. 

4.5 Menyajikan laporan basil 4.5.1 Menjelaskan dan 

pengamatan dan penelusuran 
menyebutkan proses 

perpindahan panas dan 
informasi tentang berbagai 

perubahan energi altematif 

perubahan bentuk energi. 4.5.1 Mendemonstrasikan adanya 

perpindahan panas dan 

perubahan energi alternatif 
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IPS 

3.1 Mengidentiftkasi karakteristik ruang 3.1.1 Mengetahuijenis dan 

dan pemanfaatan sumber daya alam persebaran tentangjenis dan 

untuk kesejahteraan masyarakat dari persebaran sumber daya alam 

tingkat kotalkabupaten sampai di Indonesia dengan penuh 

tingkat provinsi. kepedulian. 

4.1 Menyajikan basil identifikasi 4.1.2 Mengetahui tentang 

karakteristik ruang dan pem~faatan pemanfaatan sumber daya 

sumber daya alam untuk alam di Indonesia dengan 

kesejahteraan masyarakat dari penuh percaya diri. 

tingkat kotalkabupaten sampai 

tingkat provinsi. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Teks tentang "Sumber Daya Alam". 

2. Peta pikiran. 

3. Manfaat makhluk hidup. 

4. Pengertian energi panas dan energi altematif 

5. Contoh energi panas dan energi altematif 

6. Manfaat energi panas dan energi altematif dalam kehidupan sehari-

hari. 

7. Proses perpindahan panas dan perubahan energi altematif 

8. Percobaan adanya perpindahan panas dan perubahan energi altematif 

9. Gambar peta tentangjenis dan persebaran sumber daya alam di 

Indonesia. 
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10. Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. 

11. Melakukan wawancara tentang sumber daya alam. 

E. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Demonstrasi 

4. Diskusi 

5. AJUMAMIMA 

6. Pemberian Tugas 

F. Media Pembelajaran 

1. Gambar bermacam-macam energi 

2. Spidol wama, kertas gambar 

3. Batu, penggaris mika 

4. Mug, kantong plastik, kertas koran,handuk,air hangat,karet gelang 

5. Lilin, korek api,sendok logam 

6. Air,kecap,panci,gelas,pemanas,korek api,sedotan 

7. Kertas tulis, pensil, penggaris, gunting 

8. Daftar pertanyaan wawancara. 

G. Sumber Belajar 

• Buku Guru dan Buku Siswa Tematik Kurtilas Kelas 4 SD/MI dan 

referensi lainnya yang relevan. 

----··------------

225 
43713.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



226 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Alokasi 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Waktu 

Pendahuluan • Guru menyapa siswa dengan ucapan salam dan 15 

menanyakan keadaan siswa. 
menit 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin 

menyanyikan lagu Indonesia Raya dan 

mengajak siswa berdo'a. 

• Guru mengecek kehadiran siswa . 

• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran . 

• Guru memberikan apersepsi yang berhubungan 

dengan materi. 

• Siswa menanggapi pertanyaan guru tentang 

topik yang akan dibahas yaitu tentang sumber 

I ' ' daya alam dilanjutkan dengan materi energi 

panas. 

Inti • Siswa mendengarkan penjelasan guru untuk 185 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 
men it 

• Siswa membaca teks tentang "Sumber daya 

alam" 

• Siswa memperhatikan gambar, lalu 

menceritakan gambar tersebut. 

• Guru menciptakan suasana tanya jawab dengan 

mengajak siswa melaksanakan diskusi 

berkelompok. 

, __ -------------------------------
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'' 

Deskripsi Kegiatan 

• Siswa membuat peta pikiran (mind mapping) 

tentang sumber daya alam. 

• Guru mengamati siswa dalam kerja kelompok 

dan memberikan bimbingan. 

• Perwakilan setiap kelompok untuk presentasi di 

depan kelas. 

• Kelompok lain memberi tanggapan. 

• Membahas hasil diskusi. 

• Siswa mendengark_an penjelasan guru 

perpindahan panas dan perubahan energi 

altematif 

• Siswa membentuk 6 kelompok diskusi. 

• Guru membagi lembar tugas. 

• Siswa membuat mind mapping tentang energi 

panas dan energi altematif 

• Guru memberikan lembar tugas 

• Siswa berkelompok melakukan percQbaan 

tentang energi panas dan energi altematif 

• Masing-masing kelompok membuat pertanyaan 

dan jawaban tentang percobaan terse but 

• Guru mengamati siswa dalam kerja kelompok 

dan memberikan bimbingan. 
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Alokasi 

Waktu 
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Alokasi 
Kegiatan I>esklipsiKegiatan 

Waktu 

• Kelompok lain berusaha menjawab soal dari 

kelompok lainnya dan mempresentasikan di 

depan kelas 

• Kelompok lain memberi tanggapan . 

• Membahas hasil diskusi . 

• Guru membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan 

• Guru menjelaskan tentang jenis-jenis sumber 

dayaalam. 

I' • Guru tanya jawab dengan siswa berkaitan 

dengan jenis-jenis sumber daya alam. 

• Siswa mengisi tabel contoh hasil pertanian, 

perkebunan, perikanan, dan hasil hutan yang 

ada di daerah tempat tinggalmu (kota, 

kabupaten, atau provinsimu) dan sumber daya 

alam yang tidak dapat diperbarui, buatlah daftar 

yang memuat contoh barang tambang yang 

dihasilkan di daerah tempat tinggalmu (kota, 

kabupaten, propinsi). 

• Siswa menceritakan berbagai kekayaan sumber 

daya alam, baik hayati maupun nonhayati yang 

ada di daerahnya. 
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Alokasi 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Waktu 

• Siswa membentuk kelompok diskusi 

• Guru mengamati siswa dalam kerja kelompok 

dan memberikan bimbingan. 

• Perwakilan setiap kelompok untuk presentasi di 

depan kelas. 

• Kelompok lain memberi tanggapan . 

.. 

• Membahas basil diskusi 

• Guru meminta siswa membaca bacaan berjudul 

"Sum]?er Daya Alam Sebagai Modal 

Pembangunan". 

• Siswa menjawab pertanyaan dengan mengisi 

kolom peta pikiran pada buku siswa 

• Guru memberi bimbingan bagi siswa yang 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan. 

• Siswa bergantian mempresentasikan hasilnya . 

• Guru memberikan konfinnasi, apresiasi, dan 

penguatan kepada setiap jawaban siswa. 

• Siswa melakukan wawancara mengenai 

pemanfaatan sumber daya alam di sekitar 

tempat tinggalnya. 

Penutup • Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan 10 

mengajukan pertanyaan atau tanggapan siswa 
men it 

--------------------- --------- ---- --- -------- --~---~-- -~--
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai 

bahan masukan untuk perbaikan langkah 

selanjutnya. 

• Siswa membuat kesimpulan dibantu dan 

dibimbing guru. 

• Menutup pelajaran dengan berdo'a dan salam . 

I. Penilaian Basil Pembelajaran 

Penilaian Pengetahuan : 

• Tes : terlampir 

Penilaian keterampilan : 
• Melakukan percobaan tentang energi panas dan energi alternatif 

Aspek yang dinilai 

230 

Alokasi 

Waktu 

No Nama Kerjasama Keaktifan Pelaporan Nilai Akhir 
Siswa (0=20) kelompok tertulis 

(0-40) (0-40) 

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

Mengetahui 
Surabaya, 2 Mei 2017 

Guru Kelas IV 

SHANTY INDRIA WINAHYUSARI,S.Pd.SD 

----~ ----- ----- ------ ---- --·---- ------------------
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SKENARIO PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah 

Tema 

Subtema 

Pembelajaran 

Mata Pelajaran 

Kelas/Semester 

Alokasi Waktu 

(Pertemuan ke-3) 

: SDN Tanah Kalikedinding Vlll Surabaya 

: 9. Kayanya Negeriku 

: 2. Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 

: 1 

: IP A (IImu Pengetahuan Alam) 

:IV /2 

: 1 Pertemuan (2 x 35 menit) 

• Doa dan mengabsen kehadiran siswa. 

• Menjelaskan dan menyebutkan proses perpindahan panas dan perubahan gerak 

• Membentuk 6 kelompok kerja siswa untuk berdiskusi. 

• Membuat mind mapping tentang energi panas dan energi altematif 

• Melakukan percobaan tentang perpindahan energi panas dan perubahan energi 

• Membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan percobaan, kelompok lain 

menjawab 

• Presentasi tiap kelompok di depan kelas dan kelompok lain memberi tanggapan. 

• Penilaian 

• Kesimpulan materi 

• Penutup 

Mengetahui Surabaya, 2 Mei 2017 

Guru Kelas IV 
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SHANTY INDRIA WINAHYUSARI,S.Pd.SD 

~-----~--~- ~-~- ------·--------
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LEMBAR KERJA SISWA -1 

1. Berikan contoh perpindahan panas secara konduksi! 

.L::?J.~~-. ..;l~w ... ~:·~~~~.~-~ ................................................. . 
2. Berikan contoh perpindahan panas secara konveksi! 

. A.!!.. -~~j .. -~~ ~i-~~ ~ ............................•.......................... · .• 

3. Berikan contoh perpindahan panas secara radiasi! . 

. r.~~~- .. t~~-~~~~:.·· .... j~~----~:~r~~- .. -~: ... ~~-~-' .................... . 
4. Sebutkan manfaat panel surya ! 

.t?.~.~~-~-- .. ~~J.~.~~---r.~~~---·~~~~~~~-~~- .. ~~~.~i···~~-~-~~~ ... 1. i~ trl ~ 
5. Sebutkan energi alternatifyang dimanfaatkan oleh nelayan! 

-~-~~~~ ............................................................ ~ ................... .. 
6. Jelaskan perpindahan panas yang terjadi saat kita beketja di depan komputer! 

-~~~~-~~~-'--~~.r:.~~~ .... S:~.~~~~----~~~.r.~~~---j~~j .. ~~-~8~~~-~---~~~ra\ K2- rnctkl 

7. Mengapa burung mengembangkan bulu-bulunya saat kedinginan? 

~~~~~---~~l-~-~--~~'-~ .. --~~~~~ ... ~-~J.~j~--~~~~~-~~~ ... ~.:.l.~~ ftJbu~ 
8. Mengapa pemakaian bensin dan solar merugikan lingkungan? 

k. ~ ':":~ ... ~.<I>.'.'.()_ .. ~~~. . ~ ~"':. ... Ill':"~~-QSi ~~~~ ... ~ ."<! .P .. S. t. 0.~ ~ f• ud4 .... ) 

9. Jelaskan asal bahan bakar fosil! 

-~~~~~-~- ... -~~~~f ... ~-~~- .. -~~~-~~~~~-~· ... ~-~-~~-~~-~- J.~-~~- .. ~~~~~-
] 0. Sebutkan 3 manfaat energi matahari bagi kehidupan! 

-~-~-~-~S.~~~ .... t~.~~~~-~---~:~~r.~.~ ... ' .. ~~-~~---~-~~~ .......... -:-.... · 

·(;sD 

------ -------·---------- -----
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Kunci Jawaban 

1. Sendok logam akan terasa panas saat digunakan mengaduk teh panas. 

2. Saat air yang kita rebus mendidih. 

3. Saat kita beijalan di siang hari yang panas, kulit terasa ikut panas. 

4. Untuk pemanas air. 

5. Energi angin dan matahari. 

6. Perpindahan panas secara radiasi. 

7. Agar tubuhnya han gat. 

8. Karena mengandung zat karbon monoksida yang dapat mencemari 

lingkungan. 

9. Berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang tertimbun beijuta-juta tahun 

lamanya. 

10. Digunakan untuk panel surya, sel surya, fotosintesis, mengeringkan 

pakaian. 

----·--~ 
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LEMBAR KERJA SISWA- 2 

Buatlah mind mapping tentang energi panas dan energi altematif ! 

LEMBAR PETA PIKIRAN (MIND MAPPING) 

_ _1'------------~--
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LEMBAR PENGAJUAN PERTANYAAN (PROBLEM POSING) 

PERCOBAANPERPENDAHANPANAS 

Perpindahan panas secara konduksi 

Alat dan bahan 
1. Lilin 
2. Korek api 
3. Kawat atau sendok logam 

Carakerja 
1. Nyalakan lilin 
2. Dekatk:an kawat ke atas api 
3. Diamkan beberapa saat 
4. Ketika kawat mulai terasa panas, segera angkat kawat dari api 

Buatlah pertanyaan dari percobaan yang telah kalian lakukan ! 

1. Pertanyaan : 

236 

. A~ .. J~~ ... ~:j~~' ... ~~~ ~ .. :-.~~~-\ ... ~.::.~ .. -~-~-~~~. ·'-~3~~~ J,~ r]q ~kq 
d ~n:pn wa. k.K.t lQ~ 1 · · 
Jawaban · 

~()CI.$ .. \ ~ ~ ......................................................................... . 

2. Pertanyaan : 

.. M~~-~~--. -~~~~-. ~-~~-. ~~~~~··· ~~~~- -~~~-~- ~14tmttr) 
~11a<!. '( 
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LEMBAR PENGAJUAN PERTANYAAN (PROBLEM POSING) 

PERCOBAANPERUBAHANENERGIALTERNAT~ 

Membuat Pesawat Terbang K.ertas 
(Perubahan Energi Gerak) 

A/at dan bahan : 

1. Kertas Tulis 
2. Pensil 
3. Penggaris 
4. Gunting 

Cara pembuatan : 

237 

I. 
2. 

Sediakan kertas bahan pembuat model pesawat berukuran 15 em x 20 em 

Lipatlah kertas 
3. 
4. 

5. 

Bentuklah kepala model pesawat dengan cara melipat 
Lipat kembali kea rah luar sehingga terbentuk sayap model pesawat yang 

melebar 
Lemparkan model pesawat terbang yang telah dibuat, kemudian amati 

gerakannya 

Buatlah pertanyaan dari percobaan yang telah kalian lakukan ! 

Pertanyaan : 

-~~-~:~.~~-~----~~~---~~~ ... f.~~~~~~----~~~~---~e.rklS '? 

Jawaban 

fi1~~~~1"() ctrla\11 f. e.£.l.l(.}.j(t \ 'tifb~~ ke.r-t<\ ~ ..... ··' .. f. ................................................................. . 
Pertanyaan : 

-~~.~-.!:\~t~~-~t .. ~t~.j<?:'j .... 4~~~~~~~ ... ~.9~~t. PQ.S~U%\t 
t u-s ~u ~ tubo.l\j ? . 

Jawaban 

... 1!'..3~~ .............................................................. . 

---------------------- -~~ 
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c ___ E_NE_R_G_I_D_AN __ P_ER_UB_AHANNY ____ A __ ~-

Energi 

Adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi manusia diperoleh dari 

makanan, sehingga makanan disebut sebagai sumber energi. Bentuk energi 

ada bermacam-macam, antara lain energi panas, energi bunyi, energi listrik, 

energi gerak, energi cahaya, dan energi kimia. Pada bab ini akan membahas 

tentang energi panas. 

A. Energi Panas 

Panas merupakan salah satu bentuk energi. Lalu, benda apa saja yang dapat 

menghasilkan panas? Mengapa sebuah benda yang semula panas dapat 

berubah menjadi dingin?. Berikut uraian tentang sumber energi panas dan 

perpindahan energi panas. 

1. Sumber Energi Panas 

Sumber energi panas adalah semua benda yang menghasilkan energi 

panas. Sumber energi panas terbesar di bumi adalah matahari. 

Contoh sumber energi panas adalah : 

a. Sinar matahari. 

b. Gesekan dua buah batu. 

c. Api Unggun 

d. Kompor yang menyala 

2. Perpindahan Energi Panas 

Terdapat tiga macam perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi dan 

radiasi. 
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a. Konduksi adalah perpindahan panas yang tidak diik:uti perpindahan zat 

perantaranya. Contoh: saat mengaduk segelas teh panas dengan sendok 

logam, lama-kelamaan tangan akan terasa panas. 

b. Konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti perpindahan zat 

perantaranya. Contoh: air yang panas atau mendidih akan bergerak 

naik, terjadinya angin darat dan angin laut. 

c. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. 

Contoh: panas matahari yang sampai ke bumi, lampu yang menyala 

menimbulkan energi panas. 

B. Energi Alternatif 

Energi alternatif adalah salah satu sumber energi yang diperlukan oleh 

makhluk hidup. Energi ini bisa berasal dari penambangan makhluk hidup 

yang tertimbun jutaan tahun yang lalu. 

1. Somber energi alternatif 

Alam banyak menyediakan berbagai macam energi altematif. energi 

tersebut dapat diperoleh dari : 

a. matahari 

b. angin 

c. air 

d. panas bumi. 

2. Keuntungan dan kerugian penggunaan energi altematif 

a. Somber energi altematifmemiliki keuntungan sebagai berikut 

1. Dapat terus digunakan karena tidak akan habis. misalnya : 

matahari, air, angin dan panas bumi . 

-~-------- ----------
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2. Energi yang dihasilkan oleh sumber energi altemtif sangan 

besar. 

3. Energi altematif tidak mencemari lingkungan karena tidak 

menghasilkan zat-zat buangan ke lingkungan. 

b. Namun, sumber energi dari bahan bakar fosil memiliki keuntungan 

sebagai berikut : 

1. Tidak dibutuhkan biaya terlalu besar untuk mendapatkannya 

Bahkan di beberapa bagian bumi, batu bara dapat diperoleh hanya 

dengan mengeruk batuan di permukaan bumi. 

2. Penggunaan bahan bakar fosil lebih mudah. contohnya bensin 

tinggal di tuang ke tangki bensin untuk menggrakkan mobil minyak 

tanah dapat digunakan untuk menyalakan lampu. 

Sumber energi dari bahan bakar fosil juga memiliki kerugian 

sebagai berikut : 
I' 

l. Lama kelamaan bahan bakar fosil akan habis bila digunakan terns 

menerus. 

'; 2. Bahan bakar fosil dapat mencemari lingkungan karena 

mengandung gas racun sisa pembakaran, contohnya karbon 

monoksida. 

3. Kendala dalam pemanfaatan energi alternatif antara lain sebagai 

berikut: 

I 1. Dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk dapat memanfaatkan 
! 
I, 

! energi altematif. Misalnya untuk membuat stasiun PL TA perlu 

membuat bendungan yang membutuhkan biaya yang sangat besar. 
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2. Dibutuhkan teknologi tinggi untuk mengubah energi altematif 

menjadi bentuk energi yang dapat digunakan. Misalnya para ahli 

hams membuat alat yang dapat menembus batuan panas di pusat 

bumi. Hal ini sangat sulit karena suhu yang tinggi dapat membakar 

pipa pengebor. 

3. Tersedianya energi altematif yang dipengaruhi oleh musim. saat 

musim kemarau panjang, volume air di bendungan menyusut. 

akibatnya, energi listrik yang dihasilkan juga berkurang. 

4. Pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari 

( Energi gerak ) ¢( Energi listrik ) q Pembangkit listrik 
tenaga air atau angin 

( Tenaga angin J q ( Energi gerak ]q ~enerbangkanlayang-

Ia yang 

( Energi listrik ) q ( Energi panas ) ¢( ~enyetrika baju ) 
( A pi ) q ( Energi panas ) q( ~embakar sate ) 

( Energi listrik ) ¢ ( Energi gerak ) ¢( ~emblender buah ) 
• Sinar matahari juga berfungsi untuk pembuatan garam, mengeringkan 

ikan asin,menjemur pakaian dan yang paling modem saat ini adalah 

untuk panel surya. 

• Pada zaman dahulu, orang membuat api untuk membakar dedaunan dan 

kayu kering dengan cara menggosok-gosokkan dua buah batu. Kedua 
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batu yang digosokkan tersebut akan menghasilkan panas dan lama 

kelamaan akan keluar percikan api. 

• Tenaga angin sudah dimanfaatkan sejakjaman dahulu. Kapallayar dapat 

berkeliling dunia dengan hanya menggunakan energi angin. Tenaga 

anginjuga digunakan untuk menjalankan mesin penggiling jagung dan 

pompa air. Tenaga angin juga dapat digunakan untuk menggerakkan 

kincir angin. 

• Tenaga air dapat digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air 

(PLTA) 

• Tenaga panas bumi digunakan untuk menghasilkan Pembangkit Listrik 

l;'enaga Uap (PL TU) 
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Sumber energi panas 

A/at dan bahan 

1. Dua buah batu 

2. Dua penggaris mika 

Cara kerja 

I. Pastikan kedua telapak tanganmu dalam keadaan kering. Gesek

gesekkan kedua telapak tanganmu selama 5 menit Amati yang kamu 

rasakan. 

2. Gesekkan dua batu satu sama lain selama 5 menit. Sentuhlah 

permukaan batu yang sating bergesekan itu. Amati yang kamu 

rasakan. 

3. Gesekkan dua penggaris selama 5 menit. Sentuhlah permukaan 

penggaris yang digesekkan tadi. Amati yang kamu rasakan? 

Pertanyaan 

I. Apa yang kamu rasakahn saat kedua telapak tanganmu kamu 

gesekkan? 

2. Apa yang kamu rasakan pada batu yang digesekkan? 

3. Apa yang kamu rasakan pada pengaris yang digesekkan? 

4. Apa kesimpulanmu tentang kegiatan ini? 

Perpindahan panas secara konduksi 

A/at dan bahan 

I. Lilin 

2. Korekapi 

3. Kawat atau sendok logam 
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Cara kerja 

1. Nyalakan lilin 

2. Dekatkan kawat ke atas api 

3. Diamkan beberapa saat 

4. Ketika kawat mulai terasa panas, segera angkat kawat dari api 

Pertanyaan 

1. Apakah kawat yang tidak kena api terasa panas? 

2. Apakah ada bahan yang berpindah selama percobaan 

Membuat Pesawat Terbang Kertas 

(Perubahan Energi Gerak) 

A/at dan bahan : 

1. Kertas Tulis 

2. Pensil 

3. Penggaris 

4. Gunting 

Cara pembuatan : 

1. Sediakan kertas bahan pembuat model pesawat berukuran 15 x 20 em 

2. Lipatlah kertas 

3. Bentuklah kepala model pesawat dengan cara melipat 

245 

4. Lipat kembali kea rah luar sehingga terbentuk sayap model pesawat 

yang melebar 

5. Lemparkan model pesawat terbang yang telah dibuat, kemudian amati 

gerakannya. 
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Pertanyaan: 

1. Apa yang terjadi pada model pesawat terbang kertas ketika 

dilemparkan? 

2. Apa fungsi sayap pesawat? 

3. Mengapa bagian depan pesawat dibuat runcing? 

4. Dapatkah pesawat melayang bila dilempar terbalik? 

5. Dapatkah pesawat melayangjika sayapnya diperkecil? 

6. Apa yang menyebabkan pesawat membelok ketika melayang? 

7. Mengapa pesawat harus dilempar agar bergerak? 

Penje/asan : 

Pesawat harus diberi kecepatan awal untuk meluncur, sayap pesawat kertas yang 

Iebar menyebabkan hambatan udara menjadi besar. sayap yang seinpit membuat 

pesawat terbang kertas turon lebih cepat sebagai akibat dari hambatan udaranya 

menjadi kecil. 

bagian depan pesawat dibuat runcing unutk menghindari gesekan dengan udara. 

jika gesekan dengan udara besar, maka pesawat akan cepat berhenti. 
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PRETES DAN POSTES 

Mata Pelajaran 

Materi 

FCelas/sennester 

Nanna/No absen 

: Ilnnu Pengetahuan Alann 

: Energi panas dan energi alternatif 

: IV /Genap 

: .......................... ./ ......... . 

lsilah titik-titik di bawah ioi dengao jawaban yang benar ! 

1. Energi panas yang paling utanna berasal dari... ... 

Jawab: 

2. Sebutkan dua nnanfaat energi panas nnatahari bagi petani! 

Jawab: 

3. Sebutkan perubahan energi pada PLTA! 

Jawab: 

4. Berikan contoh perubahan energi angin nnenjadi energi gerak! 

Jawab: 

5. FCita tidak boleh nnelihat televisi terlalu Ianna, karena dapat nnengakibatkan 

mata terasa perih. Hal ini contoh dari perpindahan panas secara ... 

Jawab: 

6. Sebutkan nnacann-nnacann sunnber energi panas ! 

Jawab: 

7. Jelaskan yang di nnaksud energi alternatifl 

Jawab: 

8. Sebutkan nnaeann-nnacann sunnber energi alternatif ! 

Jawab: 
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9. Jelaskan manfaat fosil dalam kehidupan sehari-hari l 

Jawab: 

10. Dari gambar disamping menunjukkan 

perpindahan panas 

secara. ...........•.................................................... 

I ' 

I 

I I 

·------------------- ---
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PEDOMAN PENILAIAN TES HASIL BELAJAR 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

Mengidentifikasi berbagai sumber energi, o Menjelaskan pengertian energi 

perubahan bentuk energi, dan sumber energi 
panas dan energi altematif. 

altematif (an gin, air, matahari, panas bumi, bahan o Menyebutkan contoh energi 

bakar organik, dan nuklir) dalam kehidupan 
panas dan energi altematif. 

sehari-hari o Menjelaskan manfaat energi 
panas dan energi altematif 
dalam kehidupan sehari-hari .. 

Menyaj ikan laporan basil pengamatan dan 

penelusuran inforrnasi tentang berbagai perubahan 
o Menjelaskan dan menyebutkan 

· proses perpindahan panas. dan 
bentuk energi perubahan energi altematif. 

o Mendemonstrasikan adanya 
perpindahan pan as dan 
perubahan energi altematif. 

----------------------

BENTUK NOMOR 
SOAL SOAL 

Uraian 1,7 

6,8 

2,9 

4,5 

3,10 

SKOR KUNCI 
JAWABAN 

Terlampir 
Skor 
Maksimal 
= 100 

N 
Vt 
0 

'· .. 

i 
.. i 

~ ~ I 

----------------------------------~-·--_ 
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KUNCI JAW ABAN 

1. Matahari 

2. a. Untuk membantu proses fotosintesis bagi tanaman 

b. Membantu pengeringan basil panen 

3. Energi gerak menjadi listrik 

4. Saat menerbangkan 1ayang-1ayang 

5. Radiasi 

6. Api unggun, matahari, kompor yang menya1a 

7. Energi a1ternatif adalah sumber energi yang dapat diperbarui 

8. Matahari, angin,air 

9. Sebagai bahan bakar kendaraan 

10. Konduksi 

I 
I 

-----------~- --------- -------- ---------· 
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1. LEMBAR VALIDA'SI RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBEL:AJARAN (~P) 

2. LEMBAK V:ALm~SI LEMBAR KERJA :SISWA :(LKS) 

3. LEMBAR VAIJID:A:SI 'if·ES IIA'SIL BELLAJAR r(THB) 

I L..-.-.----------- ~----------_j 
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LEMBAR V ALIDASI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Materi Pelajaran 
Tema 

: Ilmu Pengetahuan Alam 
: 9/ Kayanya Negeriku 

SubTema 
Kelas/Semester 
Model Pembelajaran 
Penilai 

: 2/ Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 
:IV /Genap 

Pekerjaan 

Petunjuk: 

: Ajumamima 
: Yuyun Wahyuningsih, M.Pd 
:Guru 

Berilah tanda cek (..J ) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapakllbu! 
Keterangan: 1 : berarti ''tidak baik" 

2 : berarti "kurang baik" 
(3) berarti "cukup baik" 
Y: berarti "baik" 

5 : berarti "sangat baik" 

· . "~Skall{Pemlalan - < 

. ':0 f ; :- :z< _- -3: . ·: 4-· ,_ : ''5'-·--

I FORMAT 
1. Kejelasan pembagian materi 
2. Sistem penomoran jelas 
3. Pengaturan ruang/tata letak 
4. Jenis dan ukuran huruf sesuai 

TI lSI 
1. Ketepatan materi ajar dengan kurikulum 13 
2. Kesesuaian antara KD dan indikator 
3. Ketepatan antara indikator dengan tujuan 

pembelajaran 
4. Ketepatan materi ajar dengan model 

Pembelajaran Ajumamima (Pengajuan 
Masalah dan Mind Map_ping) 

5. Kesesuaian dengan fase pada Pembelajaran 
Ajumamima, yaitu: mengorientasikan siswa 
pada masalah, mengorganisasikan siswa 
untuk belajar, membantu penyelidikan 
mandiri dan kelompok, mengembangkan 
dan mempresentasikan basil karya dan 
memamerkannya, menganalisis dan 
mengevaluasi proses pemecahan masalah 

6. Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan 
per fase 

7. Kegiatan guru dan kegiatan siswa 
dirumuskan secara jelas dan operasional, 
sehingga mudah dilaksanakan oleh guru 
dalam proses pembelajaran di kelas 
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No Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 
DI BAHASA 

1. Kebenaran tata bahasa v' 
2. Kesederhanaan struktur kalimat v 
3. Kejelasan petunjuk dan araban v 
4. Sifat komunikatifbahasa yang digtU!_akan v 

Simpulan Penilaian secara umum: (lingkarilah yang sesuai) 

a. Rencana Pembelajaran ini: b. Rencana Pembel~aran ini: 
1. Tidak baik 1. Belum dapat digunakan dan masih 
2. Kurang baik memerlukan konsultasi 
3. Cukup baik 2. Dapat digunakan dengan banyak revisi 
4. Baik 3. Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
5. Sangat baik 4. Dapat digunakan tanpa revisi 

Mohon menuliskan butir-butir revisi pada kolom saran berikut dan/atau menuliskan 
Iangsung pada naskah. 

Saran: _ 

........ R.~~~~~g ...... f.C?,t~.?..'3.r..9.~~ ...... f..~.~~-~~~.<:~.~9}'J .... m92.!b ..... . 

........ ~9..'!.~~~---····~-!1\':lj ........ p. .. ~t!.v. ...... J! . .J?..~-~--~9.\b!.: ........................... . 

Surabaya, 27April2017 

------ ------ ---------------------

254 
43713.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



LEMBAR V ALIDASI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Materi Pelajaran 
Tema 

: llmu Pengetahuan Alam 
: 9/ Kayanya Negeriku 

SubTema 
Kelas/Semester 
Model Pembelajaran 
Penilai 

: 2/ Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 
:IV /Genap 

Pekerjaan 

Petunjuk: 

:Ajumamima 
: Yuyun Wahyuningsih, M.Pd 
:Guru 

Berilah tanda cek (-./ ) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapakllbu! 
Keterangan: 1 : berarti ''tidak baik" 

2 : berarti "kurang baik" 
3 : berarti "cukup baik" 

(D berarti "baik" 
5 : berarti "sangat baik" 

I FORMAT 

II 

1. Kejelasan pembagian materi 
2. Sistem penomoran jelas 
3. Pengaturan ruang/tata letak 
4. Jenis dan ukuran huruf sesuai 
lSI 
1. Ketepatan materi ajar dengan kurikulum 13 
2. Kesesuaian antara KD dan indikator 
3. Ketepatan antara indikator dengan tujuan 
· pembelajaran 

4. Ketepatan materi ajar dengan model 
Pembelajaran Ajumamima (Pengajuan 
Masalah dan Mind Mapping) 

5. Kesesuaian dengan fase pada Pembelajaran 
Ajumamima, yaitu: mengorientasikan siswa 
pada masalah, mengorganisasikan siswa 
untuk belajar, membantu penyelidikan 
mandiri dan kelompok, mengembangkan 
dan mempresentasikan basil karya dan 
memamerkannya, menganalisis dan 
mengevaluasi proses pemecahan masalah 

6. Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan 
per fase 

7. Kegiatan guru dan kegiatan siswa 
dirumuskan secara jelas dan operasional, 
sehingga mudah dilaksanakan oleh guru 
dalam proses pembelajaran di kelas 
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No Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 
m BAHASA 

1. Kebenaran tata bahasa 1/ 

2. Kesederhanaan struktur kalimat v 
3. Kejelasan petunjuk dan araban I} 

4. Sifat komunikatifbahasa yang digunakan v 

Simpulan Penilaian seeara umum: Qingkarilah yang sesuai) 

a. Rencana Pembelajaran ini: 
1. Tidak baik 
2. Kurang baik 
3. Cukup baik 

@ Baik 
5. Sangat baik 

b. Rencana Pembelajaran ini: 
1. Belum dapat digunakan dan masih 

memerlukan konsultasi 
2. Dapat digunakan dengan banyak revisi 
~ Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

(VDapat digunakan tanpa revisi 

Mohon menuliskan butir-butir revisi pada kolom saran berikut dan/atau menuliskan 
langsung pada naskah. 

Saran: 

... .?..~~~ .... b..~.~:k..!. ... kgz.~Z!!.Q!~~ ..... \!24.\k~J9..~ .... ~~rT5?.~ ... ~~9." 

..... ~.~r.':~~-~8~r..C?..~ .... : ... k~~p.g1~r. .... me:4.~.~.~ .. ~~~ .... ~.~.t:I.~~r. 

..... ~.~.~ .... t!..~.~~I~.~r.~Y.t ... >....k.~.~?..9..~~-~~---~{9.~~?..!~ .... l!.?.~~~~--
·····~-~.?..~h. .. ~.~t\Y. .... s:\~.tj.~j.~~-k9.n ... J~Lh .... h!.~~?..~!!.I.~L: ....... . 
......................................................................................................................................... 

Surabaya,28 April 2017 

256 
43713.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I 1 

LEMBAR V ALIDASI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Materi Pelajaran 
Tema 

: Ilmu Pengetahuan Alam 
: 9/ Kayanya Negeriku 

SubTema 
Kelas/Semester 
Model Pembelajaran 
Penilai 

: 2/ Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 
:IV /Genap 

Pekerjaan 

Petunjuk: 

: Ajumamima 
: Yuyun Wahyuningsih, M.Pd 
:Guru 

Berilah tanda cek ("'~/ ) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapakllbu! 
Keterangan: I : berarti ''tidak baik'' 

2 : berarti "kurang baik" 
3 : berarti "cukup baik" 
4 : berarti "baik" 

(D berarti "sangat baik" 

I FORMAT 
I. Kejelasan pembagian materi 
2. Sistem penomoran jelas 
3. Pengaturan ruang/tata letak 
4. Jenis dan ukuran huruf sesuai 

ll lSI 
I. Ketepatan materi ajar dengan kurikulum I3 
2. Kesesuaian antara KD dan indikator 
3. Ketepatan antara indikator dengan tujuan 

pembelajaran 
4. Ketepatan materi ajar dengan model 

Pembelajaran Aj~amima (Pengajuan 
Masalah dan Mind Mapping) 

5. Kesesuaian dengan fase pada Pembelajaran 
Ajumamima, yaitu: mengorientasikan siswa 
pada masalah, mengorganisasikan siswa 
untuk belajar, membantu penyelidikan 
mandiri dan kelompok, mengembangkan 
dan mempresentasikan basil karya dan 
memamerkannya, menganalisis dan 
mengevaluasi proses pemecahan masalah 

6. Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan 
per fase 

7. Kegiatan guru dan kegiatan siswa 
dirumuskan secara jelas dan operasional, 
sehingga mudah dilaksanakan oleh guru 
dalam proses pembelajaran di kelas 
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No Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 
m BAHASA 

1. Kebenaran tata bahasa v 
2. Kesederhanaan struktur kalimat v 
3. Kejelasan petunjuk dan araban v 
4. Sifat komunikatifbahasa yang digunakan v 

Simpulan Penilaian seeara umum: (Jingkarilah yang sesuai) 

a. Rencana Pembelajaran ini: b. Rencana Pembelajaran ini: 
1. Tidak baik 1. Belum dapat digunakan dan masih 
2. Kurang baik memerlukan konsultasi 
3. Cukup baik 2. Dapat digunakan dengan banyak revisi 
4. Baik 

([) Sangat baik 
3. Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
4. Dapat digunakan tanpa revisi 

Mohon menuliskan butir-butir revisi pada kolom saran berikut dan/atau menuliskan 
langsung pada naskah. 

Saran: 

..... f~~~-~S~&]~9.~ ...... P.~L9.k.?.~~-q~!1 ....... f..~-~~{~~-~~~~~ ............... . 

.... ?. .. ~9.~0. ........ ?..~.t?.j~1 ....... b..e:.~k ................................................................... . 

·········································································································································· 
.............................................•............ · .............................................................................. . 

Surabaya,2 Mei 2017 

~-~m. ;' 
Yuyun Wahyuningsih. M.Pd 
Nip. 19651204 199001 2 002 
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LEMBAR V ALIDASI LEMBAR KERJA SISWA 

Materi Pelajaran 
Tema 

: Ilmu Pengetahuan Alam 
: 9/ Kayanya Negeriku 

SubTema 
Kelas/Semester 
Model Pembelajaran 
Penilai 

: 2/ Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 
:IV /Genap 

Pekerjaan 

Petunjuk: 

:Ajumamima 
: Yuyun Wahyuningsih,M.Pd 
:Guru 

Berilah tanda cek (-./ ) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapakllbu! 
Keterangan: 1 : berarti ''tidak baik" 

2 : berarti "kurang baik" 
Q) berarti "cukup baik" 
4 : berarti "baik" 
5 : berarti "sangat baik" 

····N~~ i'·.:~e:-·::l:•.:·· __ ··-.··-·-·.-··;;A_~t;~;:~it~·»~ilar_•_··.;· ·········_· ... · -.. <':'_.r r'···:.~·-~· -·.·· ·--~~m·a -p;j~~~a:;:··~,···••;:·.·,· 
I FORMAT 

1. Kejelasan pembagian materi 
2. Sistem penomeran jelas 
3. Pengaturan ruang/tata letak 
4. Jenis dan ukuran huruf sesuai 

IT lSI 
1. Kebenaran isi/ materi 
2. Urutan materi jelas 
3. Kesesuaian dengan langkah-langkah 

pembelajaran ajumamima (pengajuan 
masalah dan mind ma_QJJ_in_g} 

4. Kesesuaian tugas dengan urutan materi 
5. Peranannya untuk mendorong siswa 

menemukan konsep/prosedur 
6. Kesesuaian gambar dan masalah deng~ 

konsep/isi materi 

III BAHASA 
1. Kebenaran tata bahasa 
2. Kesederhanaan struktur kalimat 
3. Kejelasan petunjuk dan araban 
4. Sifat komunikatifbahasa yang digunakan 
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' : 

I' 
I' 

Simpnlan Penilaian secara umum: (lingkarilah yang sesuai) 

a. LKS ini: 
1. Tidak baik 

}.\ Kurang baik 
W Cukupbaik 
4. Baik 
5. Sangat baik 

b. LKS ini: 
1. Belum dapat digunakan dan masih 

·memerlukan konsultasi 
2. Dapat digunakan dengan banyak revisi 

(3':)Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
Y. Dapat digunakan tanpa revisi 
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Mohon menuliskan butir-butir revisi pada kolom saran berikut dan/atau menuliskan 
langsung pada naskah. 

Saran: 

.. ..l:5~.t!!Q.,.\l.~r.! ...... §_.\!.~ .... 9.~l.~~ ..... ~.~~-~~~ ..... .! .. ~.~.b.9.r. .... . 

.. .J~.~~J9. ....... ~?.~.~ ....... m~?..~.G ....... P. .. ~.\Y ..... ~.Lf.~-~~.9.:f.~: ........ : .......... . 

...................................................................................................................................... 

······································································································································ 

······································································································································ 

Surabaya, 27 April2017 

Yuyun Wabyuningsih. M.Pd 
Nip. 19651204 199001 2 002 
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I I 

I 1 

I I 

I. 

LEMBAR V ALIDASI LEMBAR KERJA SISWA 

Materi Pelajaran 
Tema 

: Ilmu Pengetahuan Alam 
: 9/ Kayanya Negeriku 

SubTema 
Kelas/Semester 
Model Pembelajaran 
Penilai 

: 2/ Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 
: N /Genap 

Pekerjaan 

Petunjuk: 

:Ajumamima 
: Yuyun Wahyuningsih,M.Pd 
:Guru 

Berilah tanda cek (..J ) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapakllbu! 
Keterangan: 1 : berarti "tidak baik" 

2 : berarti "kurang baik" 
3 : berarti "cukup baik" 

<3) berarti "baik" 
5 : berarti "sangat baik" 

::No;l?'";,,,:;: ,-• :' .~~~;;,ijgl)~Wi(i';·F· . '"_•_<- -i?~-~ -~-m.•a:·~;~ai)i '-~/ 
I FORMAT 

1. Kejelasan pembagian materi v' 
2. Sistem penomeran jelas v 
3. Pengaturan ruang/tata letak v 
4. Jenis dan ukuran huruf sesuai v 

n lSI 
1. Kebenaran isil materi v 
2. Urutan materi jelas v 
3. Kesesuaian dengan langkah-langkah 

pembelajaran ajumamima (pengajuan v 
masalah dan mind mapping) 

4. Kesesuaian tugas dengan urutan materi v 
5. Peranannya untuk mendorong 

menemukan konsep/prosedur 
siswa v 

6. Kesesuaian gam bar dan_ masalah dengan 
konsep/isi materi v 

III BAHASA 
1. Kebenaran tata bahasa 
2. Kesederhanaan struktur kalimat 
3. Kejelasan petunjuk dan araban 
4. Sifat komunikatifbahasa yang digunakan v 
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I 

i' 

Simpulan Penilaian secara umum: (lingkarilah yang sesuai) 

a. LKS ini: 
1. Tidak baik 
2. Kurang baik 
3. Cukup baik 

r4.J Baik 
Y Sangat baik 

b. LKS ini: 
1. Belum dapat digunakan dan masih 

memerlukan konsultasi 
2. Dapat digunakan dengan banyak revisi 

G)Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
4. Dapat digunakan tanpa revisi 

262 

Mohon menuliskan butir-butir revisi pada kolom saran berikut danlatau menuliskan 
langsung pada naskah. 

Saran: 

..... l:< .. ~.~~-f.~!?..~ ...... ~~~-~ ... 4!!..\0.~ ..... ttl.~.~b..~tf ...... .l.~k~.~-

..... ?..~.~-~-·····!!.l~?..r.~ ....... r..~J.~ .... 0..~b~dh~t.~~~----································ 
······································································································································ 
...................................................................................................................................... 

······································································································································ 

Surabaya, 28 April 2017 

/ 

Yuvun Wahvuningsih, M.Pd 
Nip. 19651204 199001 2 002 

~------
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LEMBAR V ALIDASI LEMBAR KERJA SISWA 

Materi Pelajaran 
Tema 

: Ilmu Pengetahuan Alam 
: 9/ Kayanya Negeriku 

SubTema 
Kelas/Semester 
Model Pembelajaran 
Penilai 

: 2/ Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 
:IV /Genap 

Pekerjaan 

Petunjuk: 

:Ajumamima 
: Yuyun Wahyuningsih,M.Pd 
:Guru 

Berilah tanda cek (..J ) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapakllbu! 
Keterangan: 1 : berarti ''tidak baik" 

2 : berarti "kurang baik" 
3 : berarti "cukup baik" 
4 : berarti "baik" 

(}) berarti "sangat baik" 

~~:-~-:•;,. ~:~·:- :;:._;.··----:>:·- __ , <,,•·•, .. ·--··-:. ···-· :::·· ., . ' ·• ... , .. ,., __ , .. " 

No,- .· '., ,· .·.· ', : -~~l,{~a~'.I)UW:lf···.· .. •··.•' ·· ' '~ · : 1 ' . ' , Sk8Ja Penilaiiul · 
·.->t ;=z . . ; 3 .. ...4. 

I FORMAT 
1. Kejelasan pembagian materi 
2. Sistem penomeran jelas 
3. Pengaturan ruang/tata letak 
4. Jenis dan ukuran huruf sesuai 

II lSI 
1. Kebenaran isi! materi 
2. Urutan materi jelas v' 

3. Kesesuaian dengan langkah-langkah 
pembelajaran ajumamima (pengajuan 
masalah dan mind mapj)ing) 

4. Kesesuaian tugas dengan urutan materi v 
5. Peranannya untuk mendorong siswa 

menemukan konsep/prosedur 
6. Kesesuaian gambar dan masalah dengan 

konsep/isi materi 

III BAHASA 
1. Kebenaran tata bahasa 

2. Kesederhanaan struktur kalimat v' 
3. Kejelasan petunjuk dan arahan 
4. Sifat komunikatifbahasa yang digunakan 
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LEMBAR V ALIDASI TES HASIL BELAJAR SISWA 

Materi Pelajaran 
Tema 
SubTema 
Kelas/Semester 
Model Pembelajaran 
Penilai 
Pekerjaan 

: Ilmu Pengetahuan Alam 
: 9/ Kayanya Negeriku 
: 2/ Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 
:IV /Genap 
: Ajumamima 
: Yuyun Wahyuningsih, M.Pd 
:Guru 

Petunjuk: 
1. Sebagai pedoman Bapakllbu untuk mengisi kolom-kolom valiadasi isi, bahasa 

soal dan kesimpulan, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut: 
a. V alidasi isi 

1) Kesesuaian soal dengan tujuan pembelajaran yang tercermin dalam 
indikator pencapaian hasil belajar. 

2) Kejelasan perumusan petunjuk pengerjaan soal. 
3) Kejelasan maksud soal. 

b. Bahasa dan penulisan soal 
1). Kesesuaian bahasa yang digunakan pada soal dengan kaidah bahasa 

Indonesia. 
2). Kalimat soal tidak mengandung arti ganda. 
3). Rumusan kalimat soal komunikatif, menggunakan bahasa yang sederhana 

bagi siswa, mudah dipahami, dan menggunakan bahasa yang dikenal 
siswa. 

2. Berilah tanda cek (..J) dalam kolom penilaian menurut pendapat Bapakllbu 

Keterangan: 
V :Valid 
CV: cukup valid 

SDP: sangat dapat dipahami 
DP : dapat dipahami 

TR: dapat digunakan tanpa revisi 
RK: dapat digunakan dengan revisi 

kecil 
KV: kurang valid KDP: kurang dapat dipahami RB: dapat digunakan dengan revisi 

besar 
TV: tidak valid TDP: tidak dapat dipahami PK: bel urn dapat digunakan, masih 

perlu konsultasi 

No Validitas lsi Bahasa & Penulisan Soal Rekomendasi 
soal v cv KV TV SDP DP KDP TDP TR RK RB PK 

1 v v v 
2 v v v 
3 v v v 

4 v v v 
5 v' v 1/ 

6 lJ v v' 
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7 v v v 
8 

v v v 
9 \/ v v 
10 v' \1 v 

3. Jika ada yang perlu dikomentari mohon menuliskan pada kolom saran berikut 
dan/atau menuliskan langsung pada naskah. 

Saran: 

....... ?..~~-~·····~-~~0~ ..... V~3J(4 .. ~ .... ±.0.~.p..~ ...... ?.:~~ .... r~.Y.!~L.· ............... . 

Surabaya, 26 Apri12017 

~~-
Yuyun Wahyuningsih. M.Pd 
Nip. 19651204 19900 I 2 002 
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LEMBAR V ALIDASI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Materi Pelajaran 
Tema 

: Ilmu Pengetahuan Alam 
: 9/ Kayanya Negeriku 

SubTema 
Kelas/Semester 
Model Pembelajaran 
Penilai 

: 2/ Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 
:IV /Genap 

Pekeijaan 

Petunjuk: 

:Ajumamima 
: Ir. Dwi Iriyani,M.Pd 
: Dosen 

Berilah tanda cek (-./ ) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapak/Ibu! 
Keterangan: 1 : berarti ''tidak baik" 

2 : berarti "kuicmg baik" 
3 : berarti "cukup baik" 
4 : berarti "baik" 
5 : berarti "sangat baik" 

I FORMAT 

n 

1. Kejelasan pembagian materi 
2. Sistem penomoran jelas 
3. Pengaturan ruang/tata letak 
4. Jenis dan ukuran huruf sesuai 
lSI 
1. Ketepatan materi ajar dengan kurikulum 13 
2. Kesesuaian antara KD dan indikator 
3. Ketepatan antara indikator dengan tujuan 

pembelajaran 
4. Ketepatan materi ajar dengan model 

pembelajaran Ajumamima (Pengajuan 
Masalah dan Mind Mapping) 

5. Kesesuaian dengan fase pada Pembelajaran 
Ajumamima, yaitu: mengorientasikan siswa 
pada masalah, mengorganisasikan siswa 
untuk belajar, membantu penyelidikan 
mandiri dan kelompok, mengembangkan 
dan mempresentasikan basil karya dan 
memamerkannya, menganalisis dan 
mengevaluasi proses Q_emecahan masalah 

6. Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan 
perfase 

7. Kegiatan guru dan kegiatan siswa 
dirumuskan secara jelas dan operasional, 
sehingga mudah dilaksanakan oleh guru 
dalam proses ~belajaran di kelas 

267 

-------------- ---------------------

.; 

v· 

I 

J 

43713.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I 

No Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 
m BAHASA I 

1. Kebenaran tata bahasa f;. 
2. Kesederhanaan struktur kalimat v 
3. Keielasan petunjuk dan araban ,;·,/ 

4. Sifat komunikatifbahasa yang digunakan " Simpulan Penilaian secara umum: (Jingkarilah yang sesuai) 

a. Rencana Pembelajaran ini: 
1. Tidak baik 
2. Kurang baik 
3. Cukup baik 

@Baik 
5. Sangat baik 

b. Rencana Pembelajaran ini: 
1. Belum dapat digunakan dan masih 

memerlukan konsultasi 
f.._,:Qapat digunakan dengan banyak revisi 
Uapat digunakan dengan sedikit revisi 
4. Dapat digunakan tanpa revisi 

Mohon menuliskan butir-butir revisi pada kolom saran berikut dan/atau menuliskan 
langsung pada naskah. 

Saran: 
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~ .. ~ ... ~ ..... ~.~.~ .. ~~2 ...... ~ ... ~.~E~) ..... ~ ... ~ .. :..~.(~2. ... ~ ... ~ .' 
~~~~~~ 

Surabaya, 27 April2017 

V alidator/penilai, 

~ 
Ir. Dwi Iriyani, M.Pd. 

Nip. 19620324 198803 2 00 I 

-- ---- ---- -------------------
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LEMBAR V ALIDASI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Materi Pelajaran 
Tema 

: Ilmu Pengetahuan Alam 
: 9/ Kayanya Negeriku 

SubTema 
Kelas/Semester 
Model Pembelajaran 
Penilai 

: 2/ Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 
:IV /Genap 
:Ajumamima 

Pekerjaan 
: Ir. Dwi Iriyani,M.Pd 
: Dosen 

Petunjuk: 
Berilah tanda cek (--1 ) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapakllbu! 
Keterangan: 1 : berarti ''tidak baik" 

2 : berarti "kurang baik" 
3 : berarti "cukup baik" 
4 : berarti "baik" 
5 : berarti "sangat baik" 

I FORMAT 
1. Kejelasanpembagian materi 
2. Sistem penomoranjelas 
3. Pengaturan ruang/tata letak 
4. Jenis dan ukuran huruf sesuai 

ll lSI 
1. Ketepatan materi ajar dengan kurikulum 13 
2. Kesesuaian antara KD dan indikator 
3. Ketepatan antara indikator dengan tujuan 

pembelajaran 
4. Ketepatan materi ajar dengan model 

pembelajaran Ajumamima (Pengajuan 
Masalah dan Mind Mapping) 

5. Kesesuaian dengan fase pada Pembelajaran 
Ajumamima, yaitu: mengorientasikan siswa 
pada masalah, mengorganisasikan siswa 
untuk belajar, membantu penyelidikan 
mandiri dan kelompok, mengembangkan 
dan mempresentasikan basil karya dan 
memamerkannya, menganalisis dan 
mengevaluasi proses pemecahan masalah 

6. Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan 
per fase 

7. Kegiatan guru dan kegiatan siswa 
dirumuskan secara jelas dan operasional, 
sehingga mudah dilaksanakan oleh guru 
dalam proses pembelajaran di kelas 
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I 

No Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 
m BAHASA 

1. Kebenaran tata bahasa y 

2. Kesederhanaan struktur kalimat 
.,. 

3. Kejelasan_p_etunjuk dan arahan ~ 

4. Sifat komunikatif bahasa yang digunakan ~ 

Simpulan Penilaian seeara umum: (liogkarilah yang sesuai) 

a. Rencana Pembelajaran ini: 
1. Tidak baik 
2. Kurang baik 
[) Cukup baik 
4. Baik 
5. Sangat baik 

b. Rencana Pembelajaran ini: 
1. Belum dapat digunakan dan masih 

memerlukan konsultasi 
2. Dapat digunakan dengan banyak revisi 

· @)::>apat digunakan dengan sedikit revisi 
4. Dapat digunakan tanpa revisi 

Mohon menuliskan butir-butir revisi pada kolom saran berikut dan/atau menuliskan 
langsung pada naskah. 
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Surabaya, 28 April2017 

V alidator/penilai, 

Ir. Dwi Iriyani, M.Pd. 
Nip. 19620324 198803 2 001 

---------- -----
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LEMBAR V ALIDASI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Petunjuk: 

Materi Pelajaran 
Tema 
SubTema 
lee las/Semester 
Model Pembelajaran 
Penilai 
Pekerjaan 

: Ilmu Pengetahuan Alam 
: 9/ leayanya Negeriku 
: 2/ Pemanfaatan leekayaan Alam di Indonesia 
:IV /Genap 
:Ajumamima 
:Jr. Dwi Iriyani,M.Pd 
: Dosen 

Berilah tanda cek (...J ) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapakllbu! 
leeterangan: 1 : berarti "tidak baik" 

2 : berarti "kurang baik" 
3 : berarti "cukup baik" 
4 : berarti ''baik" 
5 : berarti "sangat baik" 

< -.·· 

' .{: . . -~~li:V~IIgbinilai·····_·.····· :qN~ ;i·· .,.y,u;;~,·,-.:: ... 
I FORMAT 

1. leejelasan pembagian materi 
2. Sistem penomoran jelas 
3. Pengaturan ruang/tata letak 
4. Jenis dan ukuran huruf sesuai 

n lSI 
1. leetepatan materi ajar dengan kurikulum 13 
2. leesesuaian antara KD dan indikator 
3. leetepatan an tara indikator dengan tujuan 

pembelajaran 
4. leetepatan materi ajar dengan model 

pembelajaran Ajumamima (Pengajuan 
Masalah dan Mind Mapping) 

5. leesesuaian dengan fase pada Pembelajaran 
Ajumamima, yaitu: mengorientasikan siswa 
pad a masalah, mengorganisasikan siswa 
untuk belajar, membantu penyelidikan 
mandiri dan kelompok, mengembangkan 
dan mempresentasikan hasil karya dan 
memamerkannya, menganalisis dan 
mengevaluasi proses pemecahan masalah 

6. Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan 
per fase 

7. Kegiatan guru dan kegiatan siswa 
dirumuskan secara jelas dan operasional, 
sehingga mudah dilaksanakan oleh guru 
dalam proses pembelajaran di kelas 
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No Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 
m BAHASA 

1. Kebenaran tata bahasa v 
2. Kesederhanaan struktur kalirnat tl 

3. Kejelasan petunjuk dan araban v, 
4. Sifat komunikatifbahasa yang digunakan v 

Simpulan Penilaian secara umum: (lingkarilah yang sesuai) 

a. Rencana Pembelajaran ini: 
1. Tidak baik 
2. Kurang baik 

Cukup baik 
Baik 
Sangat baik 

b. Rencana Pembelajaran ini: 
1. Belum dapat digunakan dan masih 

memerlukan konsultasi 
)..._, Dapat digunakan dengan banyak revisi 

(_3 . .Papat digunakan dengan sedikit revisi 
~Dapat digunakan tanpa revisi 

Mohon menuliskan butir-butir revisi pada kolom saran berikut danlatau menuliskan 
langsung pada naskah. 

Saran: . 
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LEMBAR V ALIDASI LEMBAR KERJA SISWA 

Materi Pelajaran 
Tema 
SubTema 
Kelas/Semester 
Model Pembelajaran 
Penilai 
Pekerjaan 

: Ilmu Pengetahuan Alam 
: 9/ Kayanya Negeriku 
: 2/ Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 
:IV /Genap 
:Ajumamima 
: Ir. Dwi Iriyani, M.Pd. 
: Dosen 

Petunjuk: 
Berilah tanda cek ("" ) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapakllbu! 
Keterangan: 1 : berarti ''tidak baik" 

.. · ... , .. 

~0 

I 

II 

III 

2 : berarti "kurang baik" 
3 : berarti "cukup baik" 
4 : berarti "baik" 
5 : berarti "sangat baik" 

Aspek yang Dinilai .·. · 

FORMAT 
1. Kejelasan pembagian materi 
2. Sistem penomeran jelas 
3. Pengaturan ruang/tata letak 
4. Jenis dan ukuran huruf sesuai 

lSI 
1. Kebenaran isi/ materi 
2. Urutan materi jelas 

. .. 

3. Kesesuaian dengan langkah-langkah 
pembelajaran ajumamima (pengajuan 
masalah dan mind mapping) 

4. Kesesuaian tugas dengan urutan materi 
5. Peranannya untuk mendorong siswa 

menemukan konse_p/prosedur 
6. Kesesuaian gambar dan masalah dengan 

konsep/isi materi 

BAHASA 
1. Kebenaran tata bahasa 
2. Kesederhanaan struktur kalimat 
3. Kejelasan petunjuk dan araban 
4. Sifat komunikatifbahasa yang digunakan 
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, I 
' I 

! ' 

I 
: I 

Simpulan penilaian secara umum: (lingkarilah yang sesuai) 

a. LKS ini: 
1. Tidak baik 
2. Kurang baik 
3. Cukup baik 

.'4:') Baik 
' {. Sangat baik 

b. LKS ini: 
1. Belum dapat digunakan dan masih 

memerlukan konsultasi 
2. Dapat digunakan dengan banyak revisi 

ADapat digunakan dengan sedikit revisi 
~ -~Dapat digunakan tanpa revisi 

274 

Mohon menuliskan butir-butir revisi pada kolom saran berikut danlatau menuliskan 
langsung pada naskah. 

Saran: 

································~····················································································· ' 

···························1ii··:···:····~···~····-~·-·i~~it;. £;.,.._,..,.._/ 
·····················:···················7JY································J;··············································· I 
······································································································································ 

··························································································•··········································· 

Surabaya, 27 Apri12017 

V alidator/penilai, 

Jr. Dwi Iriyani. M.Pd. 
Nip. 19620324 198803 2 001 
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LEMBAR V ALIDASI LEMBAR KERJA SISWA 

Materi Pelajaran 
Tema 
SubTema 
Kelas/Semester 
Model Pembelajaran 
Penilai 
Pekerjaan 

: Ilmu Pengetahuan Alam 
: 9/ Kayanya Negeriku 
: 2/ Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 
:IV /Genap 
:Ajumamima 
: Ir. Dwi Iriyani, M.Pd. 
: Dosen 

Petunjuk: 
Berilah tanda cek (" ) dalam kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat 
Bapakllbu! 
Keterangan: 1 : berarti ''tidak baik" 

.. 

No 

I 

II 

III 

2 : berarti "kurang baik" 
3 : berarti "cukup baik" 
4 : berarti ''baik" 
5 : berarti "sangat baik" 

., ·;;· .. ·· 

Aspek)r~ng J}in.~~i- -~--. -____ --
FORMAT 
1. Kejelasan pembagian materi 
2. Sistem penomeran jelas 
3. Pengaturan ruang/tata letak 
4. Jenis dan ukuran huruf sesuai 

lSI 
1. Kebenaran isi/ materi 
2. Urutan materi jelas 

. .. ': ~ 

3. Kesesuaian dengan langkah-langkah 
pembelajaran ajumamima (pengajuan 
masalah dan mind maQQing}_ 

4. Kesesuaian tugas dengan urutan materi 
5. Peranannya untuk mendorong siswa 

menemukan konsep/prosedur 
6. Kesesuaian gam bar dan masalah dengan 

konsep/isi materi 

BAHASA 
1. Kebenaran tata bahasa 

2. Kesederhanaan struktur kalimat 
3. Kejelasan petunjuk dan araban 
4. Sifat komunikatifbahasa yang digunakan 
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ANALISIS DATA V ALIDASI 
RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 

DALAM PEMBELAJARAN AJUMAMIMA 
PERTEMUAN KE-1 

: Ilmu Pengetahuan Alam 
: 9. Kayanya Negeriku 

Mata Pelajaran 
Tema 
SubTema 
Kelas/Semester 

: 2. Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 
:N/2 

·~5~~~[ 
I FORMAT 

II lSI 
1. Ketepatan materi ajar dengan kurikulum 13 
2. Kesesuaian antara KD dan indikator 
3. Ketepatan antara indikator dengan tujuan 

embela· aran 
4. Ketepatan materi ajar dengan model 

pembelajaran ajumamima (pengajuan 
masalah dan mind ma in ) 

5. Kesesuaian dengan fase pada pembelajaran 
ajumamima, yaitu: mengorientasikan siswa 
pada masalah, mengorganisasikan siswa 
untuk belajar, membantu penyelidikan 
mandiri dan kelompok, mengembangkan dan 
mempresentasikan hasil kacya dan 
memamerkannya, menganalisis dan 
mengevaluasi roses emecahan masalah 

6. Kesesuaian alokasi wak-m yang digunakan 
er fase 

7. Kegiatan guru dan kegiatan siswa 
dirumuskan secara jelas dan operasional, 
sehingga mudah dilaksanakan oleh guru 
dalam roses mbela· aran di kelas 

282 

3 
5 
4 
4 

4 
3 
3 

4 

5 

3 

4 

3 
4 
4 
3 

4 3,50 
5 5,00 
5 4,50 
4 4,00 

3 3,50 
3 3,00 
3 3,00 

3 3,50 

3 4,00 

4 3,50 

4 4,00 

3 3,00 
3 3,50 
4 4,00 
4 3,50 
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ANALISIS DATA V ALIDASI 
RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 

DALAM PEMBELAJARAN AJUMAMIMA 
PERTEMUAN KE-2 

: Ilmu Pengetahuan Alam 
:9. Kayanya Negeriku 

283 

Mata Pelajaran 
Tema 
SubTema 
Kelas/Semester 

: 2. Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 
: IV/2 

~··~~~~~-t~J!~~~I~i~j!ii\fg~~~~~0,l~;":: ~"c~:~i&::~:;r;~;,··1;'·~t~··,~~~~:,~' 
I FORMAT 

1. Kejelasan pembagian materi 3 5 4,00 
2. Sistem penomoran jelas 5 5 5,00 
3. Pengaturan ruang/tata letak 5 5 5,00 
4. Jenis dan ukuran huruf sesuai ' 4 5 4,50 

n lSI 
1. Ketepatan materi ~ar dengan kurikulum 13 5 4 4,50 

2. Kesesuaian antara KD dan indikator 4 4 4.00 
3. Ketepatan antara indikator dengan tujuan 3 4 3,50 

pembelajaran 
4. Ketepatan materi ajar dengan model 4 4 4,00 

pembelajaran ajumamima (pengajuan 
masalah dan mind mapping) 

5. Kesesuaian dengan fase pada pembelajaran 5 4 4,50 
ajumamima yaitu: mengorientasikan siswa 
pada masalah, mengorganisasikan siswa 
untuk belajar, membantu penyelidikan 
mandiri dan kelompok, mengembangkan dan 
mempresentasikan hasil karya <ian 
memamerkannya, menganalisis dan 
mengevaluasi proses pemecahan masalah 

6. Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan 3 4 3,50 
p_er fase 

7. Kegiatan guru dan kegiatan siswa 4 4 4,00 
dirumuskan secara jelas dan operasional, 
sehingga mudah dilaksanakan oleh guru 
dalam proses pembelajaran di kelas 

m BAHASA 
1. Kebenaran tata bahasa 4 4 4,00 
2. Kesederhanaan struktur kalimat 5 4 4,50 
3. Kejelasan petunjuk dan arahan 5 4 4,50 
4. Sifat komunikatifbahasa yang digunakan 3 3 3,00 
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I, 

I 

·~~~~~.: 

ANALISIS DATA V ALIDASI 
RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 

DALAM PEMBELAJARAN AJUMAMIMA 
PERTEMUAN KE-3 

I FORMAT 

II 

1. Kejelasan · embagian materi 
2. Sistem penomoranjelas 

2. Kesesuaian antara KD dan indikator 
3. Ketepatan antara indikator dengan tujuan 

em bela· aran 
4. Ketepatan materi ~ar dengan model 

pembelajaran ajumamima (peng~uan 
masalah dan mind ma in 

5. Kesesuaian dengan fase pada pembelajaran 
ajumamima, yaitu: mengorientasikan siswa 
pada masalah, mengorganisasikan siswa 
untuk belajar, membantu penyelidikan 
mandiri dan kelompok, mengembangkan dan 
mempresentasikan basil kacya · dan 
memamerkannya, menganalisis dan 
mengevaluasi roses emecahan masalah 

6. Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan 
er fase 

7. Kegiatan guru dan kegiatan siswa 
dirumuskan secara jelas dan operasional, 
sehingga mudah dilaksanakan oleh guru 
dalam roses pembel~aran di kelas 

----------------

5 5 
5 5 

5 5 
5 5 

5 5 
4 4 
3 4 

5 

5 5 

5 4 

4 4 

4 4 
5 4 
5 4 
4 4 
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5,00 
5,00 

5,00 
5,00 

5,00 
4,00 
3,50 

5;00 

'5,00 

4,00 

4,00 
4,50 
4,50 
4,00 
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I 
I 

II 

I 

l 
I 
I 

I, III 

l_i _____ _ 

ANALISIS DATA VALIDASI LEMBAR KEGIATAN SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN AJUMAMIMA 

PERTEMUAN KE-1 

: llmu Pengetahuan Alam . 
: 9. Kayanya Negeriku 

Mata Pelajaran 
Tema 
SubTema 
Kelas/Semester 

: 2. Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 
:IV/2 

1. Kejelasan pembagian materi 3 4 3,50 
i. Sistem penomeran je1as 4 •4 4,00 
3. Pengaturan roan tata letak 4 4 4,00 
4. Jenis dan ukuran huruf sesuai 4 4 4,00 

lSI 
1. Kebenaran isi/ materi 5 3 4,00 
2. Urutan materi · elas 3 3 3,00 
3. Kesesuaian dengan langkah-langkah 3 3 3,00 

pembelajaran ajumamima (pengajuan 
masalah dan mind ma in 

4. Kesesuaian togas dengan urutan materi 4 3 3,50 
5. Peranannya untuk mendorong siswa 5 4 4.50 

menemukan konse /prosedur 
6. Kesesuaian gambar dan masalah dengan 4 4 4,00 

konsep/isi materi 

BAHASA 
1. Kebenaran tata bahasa 3 4 3,50 
2. Kesederhanaan struktur kalimat 4 4 4,00 
3. Ke · elasan tun· uk dan araban 5 4 4,50 
4. Sifat komunikatifbahasa yang digunakan 3 4 3,50 

285 
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ANALISIS DATA V ALIDASI LEMBAR KEGIATAN SISWA 
DALAM PEMBELAJARAN AJUMAMIMA 

PERTEMUAN KE-2 

: Ilmu Pengetahuan Alam 
: 9. Kayanya Negeriku 

286 

Mata Pelajaran 
Tema 
SubTema 
Kelas/Semester 

: 2. Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 
:N/2 

langkah-langkah 
(pengajuan 

5. Peranannya siswa 
menemukan 

6. Kesesuaian gambar dan masalah dengan 
konsep/isi materi 

5 4 4,50 
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I 
I, 
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ANALISIS DATA V ALIDASI LEMBAR KEGIATAN SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN AJUMAMIMA 
PERTEMUAN KE-3 

: llmu Pengetahuan Alam 
: 9. Kayanya Negeriku 

287 

Mata Pelajaran 
Tema 
SubTema 
Kelas/Semester 

: 2. Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 
: IV/2 

5. Peranannya 
menemukan 

6. Kesesuaian gambar 
konsep/isi materi 

langkah-langkah 
(pengajuan 

dengan 

4,50 

5 5 5,00 

-------
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I, 

ANALISIS DATA V ALIDITAS TES HASIL BELAJAR SISWA 

: Ilmu Pengetahuan Alam 
: 9. Kayanya Negeriku 

Mata Pelajaran 
Tema 
SubTema 
Kelas/Semester 
Pembelajaran 

: 2. Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 
: IV/2 
:Ajumamima 

Berikut ini -data penilaian validat-or terhadap Tes Hasil Belajar Siswa 

v alidasi Isi . Bahasa dan 
No Pen.ulisan 

Soal · Vall· Val2 Vall Val2 
l v v DP DP 
2 v v DP DP 
3 v v DP DP 
4 v cv DP DP 
5 v v DP DP 
6 v cv DP DP 
7 v v DP DP 
8 v v DP DP 
9 v v DP DP 
10 v v DP DP 

Keterangan: 

1. Tingkat validasi isi sebagai berikut: 

V :Valid 
CV: cukup valid 
KV: kurang valid 
TV: tidak valid 

Rekomendasi · 

Vall · Val2. 
TR TR 
TR TR 
TR TR 
TR RK 
TR TR 
TR RK 
TR TR 
TR TR 
TR TR 
TR TR 

2. Tingkat penggunaan babasa dan penulisan sebagai benK.ut: 
SDP: sangat dapat dipahami 
DP : dapat dipahami 
KDP: kurang dapat dipahami 
TDP: tidak dapat dipahami 

3. Tingkat Rekomendasi: 
TR : dapat digunakan tanpa revisi 
RK: dapat digunakan dengan revisi kecil 
RB: dapat digunakan dengan revisi besar 
PK: belum dapat digunakan, masih perlu konsultasi 
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I: 
I 

HASIL BELAJAR 

Tabel4.14 

Basil Tes Belajar Siswa Kelas Eksperimen & Kelas Kontrol 

Nllai Basil Belajar Nilai Basil Belajar 
Respond en Kelompok Eksperimen Respond en Kelompok Kontrol 

Pre-test Post-tes Pre-test Post-tes · 
A 65.00 100.00 A 60.00 80.00 
B 75.00 100.00 B 65.00 75.00 
c 85.00 100.00 c 90.00 100.00 
D 70.00 100.00 D 70.00 85.00 
E 95.00 100.00 E 85.00 100.00 
F 65.00 100.00 F 60.00 80.00 
G 80.00 100.00 G 75.00 100.00 
H 75.00 100.00 H 70.00 90.00 
I 65.00 100.00 I 65.00 70.00 
J 90.00 100.00 J 80.00 100.00 
K 85.00 100.00 K 65.00 75.00 
L 60.00 80.00 L 75.00 85.00 

.. M 60.00 75.00 M 75.00 90.00 
N 70.00 100.00 N 75.00 95.00 
0 70.00. 100.00 0 60.00 75.00 
p 85.00 100.00 p 80.00 100.00 
Q 80.00 100.00 Q 75.00 85.00 
R 85.00 100.00 R 70.00 95.00 
s 70.00 95.00 s 80.00 100.00 

i T 85.00 100.00 T 85.00 100.00 
u 80.00 100.00 u 70.00 80.00 
v 65.00 80.00 v 70.00 80.00 
w 75.00 100.00 w 80.00 95.00 
X 70.00 95.00 X 75.00 100.00 
y 80.00 100.00 y 65.00 90.00 
z 80.00 100.00 z 85.00 100.00 

AA 60.00 75.00 AE 75.00 90.00 
AB 80.00 95.00 AF 70.00 100.00 
AC 75.00 100.00 AG 75.00 100.00 
AD 75.00 80.00 AH 70.00 100.00 

Rata-rata 75,17 95,83 Rata-rata 73,17 90,50 

Rata-rata nilaipretest kelas eksperimen 75,17 sedangkan rata-rata nilaiposttest 95,83. 

Rata-rata nilai pretest kelas kontrol 73, I 7 sedangkan rata-rata nilai posttest 90,50 
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------------------------------------------------------------------------------------------------

N 
\0 
0 

No 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

Aspek Yang Dinilai 

Mendengar/memperhatikan 
penjelasan guru 
Membentuk kelompok dan 
membagi tugas 
Mengajukan masalahl 
menemukan car a dan 
jawaban masalah dan mind 
mapping dengan diskusi 
kelompok 
Mengkomunikasikan dan 
memamerkan hasil kerja 
kelompok di de_IJ_an kelas 
Menarik kesimpulan suatu 
prosedur atau konsep 
Perilaku siswa yang tidak 
relevan dengan KBM 

Jumlah 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA KELAS KONTROL 
DALAM PEMBELAJARAN KONVENSIONAL 

PERTEMUAN KE-1 

Frekuensi yang dilakukan oleh siswa 
Kelompok Atas Kelompok Tengah Kelompok Bawah Jumlah Rata-rata Persentase 

Siswa 1 Siswa 2 Siswa 1 Siswa 2 
2 2 2 2 

2 2 2 2 

7 7 7 7 

4 4 4 4 

3 3 3 3 

0 0 0 0 

18 18 18 18 

Siswa 1 
2 

2 

6 

5 

2 

1 

18 

Siswa2 
2 

2 

7 

4 

3 

0 

18 

12 2 

12 2 

41 6.83 

25 4.17 

17 2.83 

1 0.17 

108 18 

s~~~; 
Yuvun Wahvuningsih.M.Pd 
Nip.19651204 199001 2 002 

11.1% 

11.1% 

38,0% 

23.2% 

15.7% 

0.9% 

100% 
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No Aspek Yang Dinilai 

1 Mendengar/memperhatikan 
penjelasan guru 

2 Membentuk kelompok dan 
membagi tugas 

3 Mengajukan masalahl 
menemukan cara dan 
jawaban masalah dan mind 
mapping dengan diskusi 
kelompok 

4 Mengkomunikasikan dan 
memamerkan hasil kerja 
kelompok di depan kelas 

5 Menarik kesimpulan suatu 
prosedur atau konsep 

6 Perilaku siswa yang tidak 
relevan dengan KBM 

Jumlah 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA KELAS KONTROL 
DALAM PEMBELAJARAN KONVENSIONAL 

PERTEMUAN KE-2 

Frekuensi yang dilakukan oleh siswa 
Kelompok Atas Kelompok Tengah · 

Siswa 1 Siswa 2 Siswa 1 Siswa 2 
2 2 2 1 

2 1 2 2 

7 7 7 7 

4 4 4 4 

3 3 3 3 

0 1 0 1 

18 18 18 18 

Kelompok Bawah Jumlah Rata-rata 
Siswa 1 

2 

2 

7 

5 

2 

0 

18 

Siswa 2 
2 11 1.83 

2 10 1.67 

7 42 7,00 

4 25 4.17 

3 17 2.83 

0 2 0.33 

18 108 18 

Surabaya, 6 Mei 2017 

p~/ 
Y~yuningsih.M.Pd 
Nip.19651204 199001 2 002 

Persentase 

10.2% 

9.3% 

38.9% 

23.2% 

15.7% 

1.9% 

100% 
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I 
I-

I 
I 
I 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Aspek Yang Dinilai 

Mendengar/memperhatikan 
penjelasan guru 
Membentuk kelompok dan 
membagi tugas 
Mengajukan masalah/ 
menemukan cara dan 
jawaban masalah dan mind 
mapping dengan diskusi 
kelompok 
Mengkornunikasikan dan 
memarnerkan hasil kerja 
kelompok di depan kelas 
Menarik kesirnpulan suatu 
prosedur atau konsep 
Perilaku siswa yang tidak 
relevan dengan KBM 

Jumlah 

BASIL PENGAMATAL~ AKTIVITAS SISWA KELAS KONtROL 
DALAM PEMBELAJARAN KONVENSIONAL 

PERTEMUAN KE-3 

Frekuensi yang dilakukan oleh siswa 
Kelompok Atas Kelompok Tengah Keloinpok Bawah Jumlah 

Siswa I Siswa 2 Siswa 1 Siswa 2 Siswa 1 Siswa 2 
2 2 2 1 2 2 11 

2 2 2 2 1 1 10 

6 6 7 7 7 7 40 

5 5 4 5 4 4 27 

3 3 3 3 3 3 18 

0 0 0 0 1 1 2 

18 18 18 18 18 18 108 

Surabaya, 9 Mei 2017 

Rata-rata 

1.83 

1.67 

6.67 

4.50 

3,00 

0.33 

18 

p~ I 
Yuyun ~yuningsih,M.Pd 
Nip.l9651204 199001 2 002 · 

Persentase 

10.2% 

9.3% 

37,0% 

25,0% 

16.7% 

1.9% 

100% 
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-~-----------------::-:------

!--=-- -

No Aspek Yang Dinilai 

1 Mendengar/memperhatikan 
penjelasan guru 

2 Membentuk kelompok dan 
membagi tugas 

3 Mengajukan masalah/ 
menemukan cara dan 
jawaban masalah dan mind 
mapping dengan diskusi 
kelompok 

4 Mengkomunikasikan dan 
memamerkan hasil kerja 
kelompok di depan kelas 

5 Menarik kesimpulan suatu 
prosedur atau konsep 

6 Perilaku siswa yang tidak 
relevan dengan KBM 

Jumlah 

_ _;___ ____ ---"----C ___ _:__ ________ -----

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA KELAS EKSPERIMEN 
DALAM PEMBELAJARAN AJUMAMIMA 

PERTEMUAN KE-l 

Frekuensi yang dilakukan oleh siswa 
Kelompok Atas Kelompok Tengah Kelompok Bawah Jumlah Rata-rata 

Siswa 1 Siswa 2 Siswa I Siswa 2 
2 2 2 2 

2 1 2 2 

7 7 7 7 

4 5 4 4 

3 3 2 3 

0 0 1 0 

18 18 18 18 

Siswa 1 
1 

2 

7 

4 

3 

1 

18 

Siswa2 
2 11 

2 11 

7 42 

4 25 

3 17 

0 2 

18 108 

Surabaya, 27 April 2017 

Pen gam at 

c!ffiJ 2!]-
Ely Wahyuni,S.Pd,MM 

Nip.19651212 199112 2 001 

1.83 

1.83 

7 

4.17 

2.83 

0.33 

18 

Persentase 

10.2% 

10.2% 

38.9% 

23.2% 

15.7%. 

1.9% 

100% 

----------------------------------------------------------------------------------------------' 
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----------------~--------~---··-----------------------------~----------·----~~---------
I
I 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Aspek Yang Dinilai 

Mendengar/memperhatikan 
penjelasan guru 
Membentuk kelompok dan 
membagi tugas 
Mengajukan masalahl 
menemukan car a dan 
jawaban masalah dan mind 
mapping dengan diskusi 
kelompok 
Mengkomunikasikan dan 
memamerkan basil kerja 
kelompok di depan kelas 
Menarik kesimpulan suatu 
_])rosedur atau kons~ 
Perilaku siswa yang tidak 
relevan dengan KBM 

Jumlah 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA KELAS EKSPERIMEN 
DALAM PEMBELAJARAN AJUMAMIMA 

PERTEMUAN KE-2 

Frekuensi yang dilakukan oleh siswa 
Kelompok Atas Kelompok Tengah 

Siswa 1 Siswa 2 Siswa 1 Siswa 2 
2 2 2 1 

2 2 2 1 

7 7 7 8 

4 4 4 5 

3 3 3 2 

0 0 0 1 

18 18 18 18 

Kelompok Bawah Jumlah 
Siswa 1 Siswa 2 

2 2 11 

1 2 10 

7 7 43 

4 4 25 

3 3 17 

1 0 2 

18 18 108 

Surabaya, 28 April 2017 

Pengamat 

Rata-rata 

1.83 

1.67 

7.17 

4.17 

2.83 

0.33 

18 

/!BJrA~ 
Ely Wah~.Pd,MM 

Nip.19651212 199112 2 001 

Persentase 

10.2% 

9.3% 

39.8% 

23.2% 

15.7% 

1.9% 

100% 
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, __ 

No Aspek Yang Dinilai 

1 Mendengar/memperhatikan 
penjelasan guru 

2 Membentuk kelompok dan 
membagi tugas 

3 Mengajukan masalahl 
menemukan cara dan 
jawaban masalah dan mind 
mapping dengan diskusi 
kelompok 

4 Mengkomunikasikan dan 
memamerkan hasil kerja 
kelompok di de_Qan kelas 

5 Menarik kesimpulan suatu 
prosedur atau konsep 

6 Perilaku siswa yang tidak 
relevan dengan KBM 

Jumlah 

- -- ---------------------------------~----------------
---- ---------------------------- ---- -

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA KELAS EKSPERlMEN 
DALAM PEMBELAJARAN AJUMAMIMA 

PERTEMUAN KE-3 

Frekuensi yang dilakukan oleh siswa 
Kelompok Atas Kelompok Tengah 

Siswa 1 Siswa 2 Siswa 1 Siswa 2 
2 2 2 2 

2 2 2 1 

6 7 7 7 

5 4 4 4 

3 3 3 3 

0 0 0 1 

18 18 18 18 

Kelompok Bawah Jumlah Rata-rata 
Siswa 1 

1 

2 

7 

4 

3 

1 

18 

Siswa 2 
1 10 1.67 

2 11 1.83 

7 41 6.83 

4 26 4.17 

3 18 3,00 

1 3 0.50 

18 108 18 

Surabaya, 2 Mei 2017 

Pengamat 

~;4-~ 
Ely Wahyuni,S.Pd,MM 
Nip.19651212 199112 2 001 

Persentase 

9.2% 

10.2% 

37,9% 

24.1% 

16.7% 

2,7% 

100% 

--------------------------------------------~------' 
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l_l 

PERBEDAAN BASIL BELAJAR 

A. Uji Normalitas 

1. Uji Normalitas Pre-test 

Uj i nonnalitas pre-test digunakan untuk mengetabui apakah data dari kedua kelas 

berdistribusi nonnal. Berikut basil uji .nonnalitas untuk pre-test 

Tabel4.15 

Basil Uji Normalitas Pre-test 

One-Sam le Kolmo orov-Smirnov Test 

N 

Nonnal Parametergli.b 

Mean 

Std. 
Deviation 

Most E 
Absolute 

xtreme p .. 
OSitiVe 

Differences 
Negative 

Kolmogorov-Smimov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

a. Test distribution is Nonnal. 

b. Calculated from data. 

Pre-test kontrol 

30 
73,17 

7,822 

,141 
,141 
-,126 

,771 
,593 

Pre-test eks Jerimen 

30 
75,17 

9,237 

,133 
,112 
-,133 
,728 
,664 

Terlihat pada tabel 4.15. basil analisis data SPSS yang ditampilkan Asymp. Sig. (2-

tailed) pada kelas kontrol memiliki basil 0,593 > 0,05 dan kelas eksperimen memiliki 

basil 0,664 > 0,05 yang berarti data berdistribusi nonnal. 

296 
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2. Uji Normalitas Post-test 

Basil Uji Normalitas Post-test 

One-Sample Kolmo2orov-Sm•rnov Test 

Post Posttest 
testkontrol eksperirnen 

N 30 30 

Mean 90,50 95,83 

Normal Parametersa.b Std. 9,857 8,313 

Deviation 

Most 
Absolute ,232 ,425 

Extreme p .. 
Differences 

ostttve ,168 ,308 

Negative -,232 -,425 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,273 2,329 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,078 ,000 

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. 

Terlihat pada tabel.4.16 basil analisis data SPSS yang ditampilkan Asymp. Sig. 

(2-tailed) pada kelas kontrol memiliki basil 0,078 > 0,05 yang berarti data 

berdistribusi normal dan kelas eksperimen 0,000 < 0,05 yang berarti data 

berdistribusi tidak normal maka digunakan uj i Mann-Whitney. 

B. Uji Bomogenitas 

1. Uji Bomogenitas Pre-test 

Uji bomogenitas dimaksudkan untuk memperlibatkan apakab dua atau lebib 

kelompok data memiliki varian yang sama 

Basil Uji Bomogenitas Pre-test 

Test of Homogeneity of Variances 
Pre- test 

Levene Statistic dfl df2 Sie;. 

3,437 1 58 ,069 

_l ___ --- ---------------------
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Terlihat pada tabel di atas, analisis data SPSS yang ditampilkan sig. memiliki 

basil sebesar 0,069 > 0,05 yang artinya data tersebut memiliki varian yang sama 

atau homogen antara kelompok pre-test kontrol dan eksperimen. 

2. Uji Bomogenitas Post-test 

Basil Uji Bomogenitas Post-test 

Test of Homogeneity of Variances 
Post-test 

Terlihat pada tabel4.18. analisis diatas spss yang ditampilkan sig. memiliki hasil 

sebesar 0,077 > 0,05 yang artinya data tersebut memilki varian yang sama atau 

homogen. 

C. Uji Beda (Uji-T) 

1. Uji Beda Pre-test 

Basil U ji Bed a Pre-test 

I d d t s n epen en I T t amp1es es 

Levene's t-test for Equaiity ofMeans 
Test for 

Equality of 
Variances 

F Sig" t Df Sig. Mean Std. 95% Confidence 

(2- Differen. Error Interval of the 
tailed ce Differen Difference 

) ce Lower Upper 

Equal ,97 ,329 - 58 ,369 -2,000 2,210 -6,423 2,423 

variances 0 ,905 
pre test d assume 
kelompok 

1 56,46 ,369 -2,000 2,210 -6,426 2,426 Equa -
kontrol 

,905 7 variances not 
assumed 

I 
i 
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Dari basil uji analisis statistik babwa uji beda pre-test pada kelas kontrol dan 

eksperimen dengan sig. (2-tailed) sebesar 0,369 > 0,05 yang menyatakan bahwa tidak 

ada perbedaan antar kedua kelompok. 

2. Uji Beda Post-test 

Untuk uji beda post-test dilakukan uji Mann-Whitney karena pada post-test 

berdistribusi tidak normal. 

Tabel4.20 
Uji Mann Whitney 

Test Statisticsa 

Posttest 

Mann-Whitney U 299,500 

WilcoxonW 764,500 

z -2,465 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,014 

Grouping Variable: kelompok 

Dari basil uji statistik Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,014 < 0,05 yang berarti ada 

perbedaan antar dua kelompok post-test kontrol dan eksperimen. 

Tabel berikut ini menunjukkan rata-rata (mean) post-test kontrol sebesar 90,50 dan 

post- test eksperimen sebesar 95,83. 

I 

Perbedaan Basil Pre-test dan Post-test Kelas Kontrol dan Eksperimen 

Statistics 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

control control ekoerimen eksperimen · 

Valid 30 30 30 30 
N 

Missing 30 30 30 30 

Mean 73,17 90,50 75,17 95,83 

Sum 2195 2715 2255 2875 

43713.pdf
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1. Grafik Pre- test 

Daerah penerimaan 

1,671 

Dengan df=58, a=5% ttabei=l,671>0,369, malca Ho diterima 

2. Grafik Post-test 

-2,465 

Uji statistik nilai Z= -2,465 berada di wilayah penolakan Ho. 

j: I 

I I 
'' 

I 
I I 

' i 

__! _____________ _ 
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DESKRIPSIDATAHASIL UJI 

KELAS KONTROL & KELAS EKSPERIMEN 
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DESKRIPSI HASIL POSTEST DI KELAS KONTROL 

Nama Sekolah 

RATA-RATA 

MAKSIMUM 

: SDN Tanah Kalikedinding VIII Surabaya 
:IPA 

9.00 9.00 9.50 9.17 

10 10 10 10 

KET: TT = Tidak Tuntas T =Tuntas 

8.67 9.00 

10 10 

9.33 

10 

Materi 
Banyak Soal 

Siswa 

8.83 9.17 

10 10 

: Energi panas dan altematif 
: 10 Butir 

8.83 90.50 90.50 

10 100 100.00 

--------- -------

---- --- ------ -------

w 
0 
N 
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DESKRIPSI HASIL POSTEST Dl KELAS EKSPERIMEN 

Nama Sekolah : SDN Tanah Kalikedinding VIII Surabaya 
: IPA 

TT = Tidak Tuntas 

T == Tuntas 

: Energi panas dan alternatif 
: 10 Butir 
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------------------ ---- - ---- ------ ~~~__....,. -----.. 
-~~---~--- SURAT PENELITIAN 

------ ----- ~~--~- -- -~ ----~~- ~---- ---- --~----
--

~~----------

1. SURAT IJIN PENELITJAN DARI BADAN KESATUAN BANGSA, 

POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

2. SURA T IJIN PENELITIAN DARI DINAS PENDIDIKAN KOTA 

SURABAYA 

3. SURAT IJIN PENELITIAN DARI SDN TANAH KALIKEDINDING 

VIIISURABAYA 
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA 
IADIIKESATUAN BANGIA, POI.ITIK DAN .PERUNDUNGAN IASYARAKAT 

Jl. Tambaksarl No. 11 Telp~.( 031) 99443016· 99443066 
SU RABAYA(60136} 

Surabaya, JJJ April2017 

! Nomor 070/ -~·~- \':i..i436.8.5/:l017 Kepada· 
L~mpirao 
Hal Penelltlan 

Yth Kepala .Dinas Peodidikan Kota svrabaya 

di-
SURABAYA 

REKOMENbASI PENELITIAN 

Dasar : 1.. Peraturan Men.tert .Dalarn Negeri Norrtor 64 Tahu.n 2011 tentang Pedoman 
Penerbitan ~ekomendasr Penelitian, sebagaiillana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7· Tahun .2014 tentaog :Perubahan .Atas 
Peraturan Menteii Datam .Negeri. Nomor 64 Tahun 2011 ; 

2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 Tehtang Rlhcian Tugas dan 
Fungsi Lembaga Teknis ·OSerah Kota Surabaya, Bsgian Kedua Badan Kesatuan 
Bangsa, Politik dan f-'erlindungan Masyarakat. 

Mempe~hatikan :Sural -kepala Universitas Terbuka. Surabaya tailggal 6 April 2017 Nomor 
661/UN3.1.37/LlJ20t7 hal: Permohonan ljin Penelitian 

.PI.t Kepala Ba.dan Kesatuan aangsa dan Poli~k Kota Surabaya mernberikan rekomendasi kep·ada 

a .. Nama :Shanty lndriawinahyusari· 
.b. Alamat- : Jl. Gubeng Kertajaya XI E/17 KotaSurabaya 
.c. Pekerjaan/Jabatan : Guru 
d . .lnstansl/Qrganisasi :Universitas. Te"i·buka Surabaya 
e. Kewarganegaraan : Indonesia 

Untuk inelakukali penelitian/survey/kegiatan dengan ~ 

a. JudUI/ Thema : Penerapan Pembelajaran Ajumamima Untuk Menir,~gkatkan Aktivitas dan Hasll 
aelajar E;nergi Panas· Siswa Kelas IV Di SON Tanc~h Kalikedinding VIIi Surabaya 
Tatuin Pelajaran 20161:2017 

1:>. Tujuan : Penelitian · 
c. Bidang Penelitian : Pendidikan 
c;f. Penanggung .Jawab : Dr. Tatag Ylili .Eko Siswono, M~·Pd 
e •. Anggota Peserta 
f. Waktu 
g. Lokasi 

: 3 (llga} BUlan 
: Dinas Pendidika.n· Kota Surabaya 

: 1. Penelitian/survey/k~;tgiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat 
permohonan dan ·wajib mentaati persyaratan/peraturan yang berlaku di 
Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian/survey/kegiatan; 

2~ ·saudara yang bersangkutan agar setelah melakukan Penelitian/survey/kegiatan 
w~:~jib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Bakesbang, Politik 
dan Linmas Kota Surabaya; 

3. Peilelitian/survey/kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh menimbulkan 
keresahan dii:nasyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan N KRI ; 

4. Rekomendasi ini al<an dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak 
memenuhi persyaratari seperti terse.but dia.t~~-. 

Demikiati atas bantuannya disampaikan terima kasih. 

J, Tembusan: 

I I 

Yth. 1. Kepala Universitas Terbuka Surabaya; 
2. Saudara yang bersangkutan. 

--~-----· 

M.Si 
embina 

NIP 19680918 199403 2 007 

43713.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I I 
I 

'I 

'' I 

I' 
I 

I' 

I 
I 
I 
' 
I: 

Dasar 

· Untuk 

PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

DINAS PENDIDIKAN 
I 

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904 

SURABAYA- 60244 

SURAT- I Jl N. 
Nomor: 070 I J.vl T~ I 436.7.1 I 2017 

: Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 
(BAKESBANG & LINMAS) Tanggal 20 April 2017, Nomor: 070 13912 /436.8.5/ 
2017 maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya memberikan ijin 
Kepada: 

Nama 

Ala mat 

Pekerjaan 

Tema 

Pengikut 

SHANTY INDRIAWINAHYUSARI 

JI.Gubeng Kertajaya XI E/17 Surabaya 

Guru I Mahasiswa Universitas Terbuka Surabaya 

Penerapan Pembelajaran Ajumamima Untuk Meningkatkan 
Aktivitas dan Hasil Belajar Tentang Energi Panas Siswa Kelas 
IV DiSON Tanah Kali Kedinding VIII Surabaya Tahun Pelajaran 
2016/2017 

: 1. Melakukan survey dan permintaan data di lingkungan Dinas Pendidikan Kota 
Suraba~a 

2. Lamanya Survey 3 ( Tiga ) Bulan, TMT Surat dikeluarkan. 

3. Mentaati segala peraturan yang berlaku & tidak mengganggu Kegiatan 
belajar mengajar. 

4. Membuat laporan setelah kegiatan survey selesai 

Dikeluarkan : Surabaya 
Pada Tanggal : 1j Mei 2017 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19611227 199003 1 006 

Website : dispendik.surabaya.go.id; email: dispendik@surabaya.go.id 

------------. ----------------·-----------.--·---
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA 
UPTD-BPS SURABAYA V 

SDN TANAH KALIKEDINDING VIII No. 626 
Jl. Pogot No. 57 TELP. (031) 3721569 SURABAYA 60129 

email: kedinding8sdntanahkalik:edinding@yahoo.co.id 

SURAT KETERANGAN 
Nomor: 421/241 /436.7.1.5.53/2017 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : DJUMANISWATI, S.Pd 

Nip 

Pangkat I Gol 

Jabatan 

: 19590828 197803 2 006 

: PEMBINA Tk. I I IV b 

: KEPALA 

SDN T ANAH KALIKEDINDING VIII No. 626 

SURABAYA 

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa : 

Nama 

NIM 

ProgramStudi 

Judul 

Lama Penelitian 

: SHANTY INDRIA WINAHYUSARI 

: 500647863 

: MAGISTER PENDIDIKAN DASAR UNIVERSITAS TERBUKA 

SURABAYA 

: PENERAP AN PEMBELAJARAN AJUMAMIMA UNTUK 
MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR 
TENTANG ENERGI PANAS DAN ALTERNATIF SISWA 
KELAS IV DI SDN TANAH KALIKEDINDING VIII 
SURABA YA T AHUN PELAJARAN 2016/2017 

: 3BULAN 

Telah melaksanakan Penelitian Untuk Tugas Akhir di SDN Tanah Kalikedinding VIII Surabaya. 

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

---- ------- ---- ------------- --------
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