
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 
Sekolah  :SDNSEDEC 
Kelas/Semester :IV/ 1 
Tema   : 4.2. SelaluBerhematEnergi 
Sub Tema  : 4.2.2. Manfaat Energi  
PertemuanKe  : 1 
Alokasi Waktu  : 1 Hari  

 
 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin,  

3. tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru, dan tetangganya 

4. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-

benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain 

5. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam 

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 

yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 

 
B. Kompetensi Dasar danIndikator 

IPA 

1.1. Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan kompleksitas 

alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakannya, serta 

mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama yang dianutnya 

2.1. Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; obyektif; jujur; teliti; cermat; 

tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; dan peduli lingkungan) dalam aktivitas 

sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan inkuiri ilmiah dan 

berdiskusi 

  



2.2. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas seharihari sebagai wujud 

implementasi melaksanakan penelaahan fenomena alam secara mandiri maupun 

berkelompok 

3.4. Membedakan berbagai bentuk energi melalui pengamatan dan mendeskripsikan 

pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-har 

Indikator 

Menjelaskantentangsumber-sumberenergialternatifdanmanfaatnya 

3.5. Menyajikan laporan tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya olehmasyarakat. 

Indikator 

Menyajikanlaporanhasilpengamatan yang 

berhubungandengansumberenergidanpemanfataantanya. 

SBdP 

1.1. Mengagumi cdri khas keindahankarya seni dan karya kreatifmasing-masing daerah 

sebagaianugerah Tuhan 

2.1. Menujukkan sikap berani mengekspresikandiri dalam berkaryaseni 

2.2. Menunjukkan rasa ingin tahudalam mengamati alam di lingkungansekitar untuk 

mendapatkanide dalam berkarya seni 

2.3. Menunjukkan perilaku mengenalsikap disiplin, tanggung jawab dankepedulian 

terhadap alam sekitarmelalui berkarya seni 

3.6. Mengetahui berbagai alur cara dan pengolahan media karya kreatif 

Indikator 

Menjelaskantentangalurcarapenglahan media kreatif 

4.14. Membuat karya kreatif yang diperlukan untuk melengkapi proses pembelajaran 

dengan memanfaatkan bahan di lingkungan 

Indikator 

Berkreasi membuat bingkai foto dengan menggunakan bahan alam yang tidak 

dipergunakan lagi 

 

  



Matematika 

2.1. Menunjukkan perilaku patuh,tertib dan mengikuti prosedurdalam melakukan operasi 

hitungcampuran 

3.11. Menunjukkan pemahaman persamaan antara sepasang ekspresi menggunakan 

penambahan, pengurangan, dan perkalian 

Indikator 

Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan sepasang kalimat matematika 

yang mempunyai nilai yang sama atau berbeda 

4.14. Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri, menyatakan kalimat matematika 

dan memecahkan masalah dengan efektif permasalahan yang berkaitan dengan KPK 

dan FPB, satuan kuantitas, desimal, dan persen terkait dengan aktivitas seharihari di 

rumah, sekolah, atau tempat bermain, serta memeriksa kebenarannya 

Indikator 

Menyajikankalimatmatematika yang berkaitandengan KPK dan FPB 

dalambentuklaporansederhana. 

 
C. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah membaca teks, siswa mampu mengenal tentang sumber-sumber energi 

alternatif dan manfaatnya dengan benar. 

2. Dengan menganalisa gambar dan informasi, siswa mampu menyelesaikan soal cerita 

yang berhubungan dengan ekspresi bilangan dengan benar. 

3. Dengan menganalisa langkah-langkah pengerjaan, siswa mampu berkreasi membuat 

bingkai foto dengan mandiri dan benar. 

 

D. MateriPembelajaran 

1. Sumber-sumber energy 

2. Energiterbarukandantidakterbarukan 

3. Pemanfaatansumberenergi. 

4. Ekspresibilangan 

5. Langkah-langkahpembuatanprakarya 



 

E. Model/MetodePembelajaran: 

1. Pendekatan :   Scientific 

2. Strategi :   Cooperative investigation(CI) 

3. Metode            :   Diskusi kelompok dan Pengamatan 

 

F. Media, Alat, danSumberBelajar 

1. Media 

a. Bukutekssiswa, 

b. Mainan Mobil-mobilantenagasurya 

c. Mainankincirangin 

2. AlatBahan 

a. gunting,  

b. penggaris,  

c. pensil,  

d. lem,  

e. plastic mika, dan 

f. kertaskado. 

3. SumberBelajar 

a. Buku Guru Tematik SD Kelas IV Tema 2 : SelaluBerhematEnergi 

b. BukuSiswaTematik SD Kelas IV Tema 2 : SelaluBerhematEnergi 

  



G. Langkah-langkahKegiatanPembelajaran:  

Tatap 
Muka Fase Rincian Kegiatan Alokasi 

Waktu 
1  

Menyajikan situasi. 
(CI.1) 
 
 

a. KEGIATAN PENDAHULUAN 

”Sebelumnya kita sudah belajar tentang sumber-sumber energi. Nah, sekarang kita akan 

menggali lebih jauh tentang energi alternatif.  

Yuk, kita pelajari lebih jauh!” 

Apersepsi 

• Bagaimana bila energi yang kita gunakan sudah habis?  

• Adakah energi penggantinya? 

• Apa yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi, ya? 

 

Motivasi 

Coba kalian lihat gambar berikut. 
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Menurut kalian, ada sumber energi apa saja kah itu? Bagaimana cara memanfaatkannya? 

Marilah kita lakukan kegiatan berikut untuk memperoleh jawabannya  

Informasi 

Menginformasikan tujuan pembelajaran hari iniadalah “Pembelajaran 2 

UntukTemaSelaluBerhematEnergidan Sub TemaManfaatEnergi“ 

 

Menjelaskan dan 

menguraikan. (CI.2) 

 

 

 

Merumuskan 

Tugas. (CI.3) 

 

b. KEGIATAN INTI 

Presentasi/Penjelasan 

• Siswa menerima informasi kompetensi yang akan dicapai sambil guru menggali pengetahuan 

awal siswa melalui tanya jawab sederhana tentangsumberenergi yang tidakterbarukan. 

“Apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi dari minyak bumi dan gas habis?” 

 

Pengaturan Pembelajaran. 

• Siswa diorganisasikan dalam kelompok belajar (5 Orang per kelompok) 

• Siswa diminta berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada pada buku dengan teman 
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Studi mandiri dan 

berkelompok. (CI.4) 

Analisis 

perkembangan dan 

proses. (CI.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sebangku. 

• Siswamembacatekstentangenergialternatifsecaraindividutentangenernialternatif. 

“Coba kalian bacadengansaksamadancoba kalian cariinformasi yang pentingdaribacaan yang 

kalian baca.” 

 

Mengamati. 

“Sudah membacanya?” 

“Jika sudah, lihat nih, bapak punya mainan, coba kalian amati...mainan ini termasuk kepada 

conton yang mana, dari yang kalian baca?” 

 

• Guru mengajak siswa keluar kelas, menuju lapang sekolah. 

• Guru mendemostrasikan mainan “Pemanfaatan energi panas dan angin” 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba. 

 

Menannya. 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. “Dari hasil pengamatan kalian, 

ada yang ingin kalian tanyakan?” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sesekali guru berdiskusi dengan siswa tentang mainan “Pemanfaatan energi panas dan angin” 

 

Mengumpulkan Informasi. 

• Setelah selesai, guru mengajak siswa masuk kelas lagi. 

“Coba kalian catat apa yang telah kalian ketahui setelah melihat gambar dan bermain mobil 

dan kincir, kerjakan di halaman 43” 

• Siswa mengisi secara berkelompok di buku masing-masing. 

“Sudah? Lanjutkan dengan membaca ya...” 

• Guru mengajak siswa untuk membaca wacana yang ada dibuku. 

“Setelah kalian baca dan amati mainan yang kita coba di lapang tadi, coba kalian buat peta 

pemikiran kalian, lihat buka kalian halaman 45, coba kalian isi dengan informasi yang kalian 

dapat dari kegiatan membaca tadi” 

“Pada kotak yang di tengah, isi dengan energi alternatif, dan kotak-kotak yang lainnya isi 

dengan informasi apa saja yang kalian dapat, mulai dari energi alternatif apa dan Bagaimana 

pemanfaatanya?” 

 

Mengasosiaikan. 

• Siswa secara individu dalam kelompok mengisi peta pikiran. 

• Guru melakukan investigasi terhadap masing-masing kelompok dan melakukan diskusi kecil 

dalam kelompok dan menanggapi komentar maupun pertanyaan-pertanyaan siswa yang 



 

 

 

 

Mendaur ulang 

aktivitas. (CI.6) 

 

muncul pada kelompok. 

• Guru memberikan tanggapan balik berupa pujian, bisikan, maupun petunjuk pada kelompok. 

• Guru memberikan penilaian kinerja pada siswa secara perorangan dan kelompok dari hasil 

inverstigasi guru ke kelompok serta pengamatan guru pada proses melakukan pengamatan. 

• Guru memberikan penilaian sikap siswa terhadap kelompok dalam sebuah sistem sosial 

“Sudah selesai? Coba perhatikan gambar pada buku kalian halaman 46” 

“Coba kita lihat bagaimanakan pemanfaatan energi di rumah kalian? Misalnya dalam 

pengunaan lampu...” 

“Coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada buku kalian.” 

• Guru memberikan waktu kepada siswa dalam mengerjakan pertanyaan-pertanyaan 

matematika. 

 

Mengkomunikasikan 

• Setiap kelompok diberi kesempatan mempresentasikan hasil pengamatannya didepan kelas 

dan diperhatikan oleh kelompok lain. 

• Guru merespon dan menjadi fasilitator dalam diskusi kelas. 

• Guru melakukan penilaian kinerja pada presentasi setiap kelompok 

• Siswa bersama  guru melakukan diskusi hasilpengamatan di kelas untuk menarik kesimpulan 

hasilpengamatan 

• Guru melaksanakan penilaian sikap pada saat siswamenanggapikelompok lain 



dalamdiskusikelas. 

 

Berkreasi 

“Sekarang kita lihat, disekitarmu...ada barang-barang seperti”. 

• Guru mengarahkan siswa untuk membuat prakarya berupa pigura dari bahan-bahan limbah. 

• Siswa secara berkelompok mengerjakan prakarya 

• Guru menghampiri kelompok satu demi-satu untuk memberikan komentar yang mendidik. 

 

Pemahaman Konsep 

• siswamenerima penjelasan pada konsep pemanfaatanenergi 

• Siswamenerimapenjelasanpemanfaatan energy danekspresibilangan 

• Guru membimbingsiswadalammerangkum hasil pembelajaran dan memberikan petunjuk-

petunjuk. 

  

 

c. PENUTUP  

Tindak lanjut pembelajaran 

• Guru memberikanpenghargaankepada kelompok dengankinerjaterbaik 

• Guru 

memberikantindaklanjutpembelajarandirumahdengancaramemintasiswamendiskusikandenga

n orang tua. 
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H. Penilaian 

Indikator 
Penilaian 

Teknik Bentuk 
Instrumen Butir Soal/Instrumen 

SIKAP. 
• Menampilkan perilaku 

rasa ingin tahu dalam 

melaksanakan 

pengamatansumberene

rgi 

• Menampilkan perilaku 

obyektif dalam setiap 

kegiatan pengamatan 

• Menampilkan perilaku 

jujur dalam 

melaksanakan kegiatan 

pengamatan 

Non Tes Lembar 
observasi 

1. Rubrik Penilaian Sikapdalamkelompok 
 

No Aspek Penilaian 
4 3 2 1 

1 Sikapsiswamengutarakanpertanyaan     
2 Sikapsiswadalammengamatipermasalahan     
3 Kemampuandayanalarsiswadalampermasalaha

nkelompok 
    

4 Keterampilansiswadalam mengolah 
datadanmenyajikan data daninformasi 

    

5 Sikapsiswadalammenyimpulkanpermasalahan 
yang dapatdiselesaikankelompok 

    

 Catatan : 
 Tata carapenyekoranterlampir 

 

 
  



 

Indikator 
Penilaian 

Teknik Bentuk 
Instrumen Butir Soal /Instrumen 

SIKAP. 
• Mengompromikan hasil 

percobaan kelompok 

• Menampilkan 

danmelaporkanhasil 

kerja kelompok 

• Menyumbang pendapat 

tentang kegiatan 

pengamatanmanfaatene

rgy 

Non Tes Lembar 
observasi 

2. Rubrik Penilaian SikapPenyajianHasilKelompok (Kesimpulan) 
 

No Aspek Penilaian 
4 3 2 1 

1 Sikapsiswamengutarakanpertanyaanterhadapk
elompok lain 

    

2 Keterampilansiswadalam mengolah 
datadanmenyajikan data daninformasi 

    

3 Sikapsiswadalam menyimpulkanpermasalahan 
yang dapatdiselesaikankelompok 

    

4 Sikapsiswadalam menyajikanhasilkelompok     
5 Sikapsiswadalammenanggapikomentardantang

gapanterhadapkelompokatauindividu.  
    

6 Sikapsiswadalamdiskusikelompok     
7 Sikapsiswadalamperumusanhasilpercobaan     
8 Sikapsiswadalammenyumbangpendapattentan

gkegiatanpengamatan. 
    

 Catatan : 
 Tata carapenyekoranterlampir 
 



Indikator 
Penilaian 

Teknik Bentuk 
Instrumen Butir Soal /Instrumen 

   3. Rubrik Penilaian KerjaKelompok 
 

No Aspek Penilaian 
4 3 2 1 

1 Sikapsiswamengutarakanpendapatdalamkelom
pok 

    

2 Keterampilansiswadalammenyajikan data 
dalamkelompok 

    

3 Keterampilansiswadalammenyajikaninformasih
asilpengolahan data dalamkelompok 

    

4 Kelompoksecaraaktifberdiskusidalampemecah
anmasalah 

    

 Catatan : 
 Tata carapenyekoranterlampir 

   4. Rubrik Penilaian Presentasikelompok di kelas 
 

No Aspek Penilaian 
4 3 2 1 

1 Sikapsiswamengutarakanmempresentasikanha
silkerjakelompok 

    

2 Keterampilanmenyajikan data daninformasi     
3 Penampilansiswasaatmempresentasikanhasilke

rjakelompok 
    

4 Penampilan media presentasi     
5 Keterbacaanpresentasikelompok.      



Indikator 
Penilaian 

Teknik Bentuk 
Instrumen Butir Soal /Instrumen 

6 Bahasa yang digunakanpadapresentasi     
 Catatan : 

Tata carapenyekoranterlampir 
   5. Rubrik Penilaian InteraksiSosialSiswa 

 

No Aspek Penilaian 
4 3 2 1 

1 Sikapsiswamengutarakanpendapatkerjakelomp
ok 

    

2 Keterampilandalammenghargaisetiappendapat     
3 Keterampilansiswadalammenyanggahpendapa

t yang kurangdisetujui 
    

4 Bekerjadalamkelompok     
5 Berinteraksidenganseluruhanggotakelompok.      
6 Menggunakan guru 

sebagaifasilitatordalamkelompok 
    

 Catatan : 

Tata carapenyekoranterlampir 
 
  



Indikator 
Penilaian 

Teknik Bentuk 
Instrumen Butir Soal /Instrumen 

PENGETAHUAN. 
• Menjelaskan tentang 

sumber-sumber energi 

alternatif dan 

manfaatnya 

Tes tertulis Pertanyaan 1. Apa yang dimaksud dengan Sumber energi alternatif? 

2. Perhatikan Gambar dibawah, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada. 

  

a. Sebutkan Sumber energi yang terdapat pada gambar? 

b. Bandingkan sumber energi diatas? 

 
  



Indikator 
Penilaian 

Teknik Bentuk 
Instrumen Butir Soal /Instrumen 

PENGETAHUAN. 
• Menyelesaikan soal 

cerita yang berhubungan 

dengan sepasang kalimat 

matematika yang 

mempunyai nilai yang 

sama atau berbeda 

Tes tertulis Pilihan Ganda Perhatikan Gambar dalam tabel dibawah ini. 

 
3. Adakah ruangan yang mempunyai total jumlah daya yang sama? 

4. Berapakah selisih antara jumlah total daya lampu di ruang makan dan ruang 

tamu? 

5. Di ruang manakah yang memiliki total jumlah daya terkecil? 

6. Jika rumah ini adalah rumahmu, apa yang akan kamu lakukan agar dapat 

menghemat energi listrik? 



 

Indikator 
Penilaian 

Teknik Bentuk 
Instrumen Butir Soal /Instrumen 

KETERAMPILAN. 
• Berkreasi membuat 

bingkai foto dengan 

menggunakan bahan 

alam yang tidak 

dipergunakan lagi 

Non Tes Lembar 
observasi 

Penilaian Produk  

1. PRODUK  Pigura dari bahan bekas 

No. 
Nama 

Peserta 
Didik 

A s p e k 
Jumla

h 
Skor 

Nil
ai 

Kekreatifa
n 

pengguna
an bahan 

Ketepatan Banyaknya 
Bahan Kerapian 

  (1) (2) (3) 
(4) 

(1) (2) (3) 
(4) 

(1) (2) (3) 
(4) 

(1) (2) (3) 
(4) 

  

        
KeteranganSkor: Aspek 
1=Kurang 
2=Cukup 
3=Baik 
4=SangatBaik 

 
  



KunciJawabanIndikatorPengetahuan: 

Soal No. 1 

Sumber energy akternatifadalahsumberenrgi yang tersedia di sekitarkita, 

selainminyakbumidan gas, sumber energy initidakhabispakai. 

 

Soal No. 2a. 

Sumber energy panasbumidansumber energy angin. 

 

Soal No. 2b. 

Sumber energy panasbumiadalahsumber energy yang di dapatdaripanasbumi yang 

ditimbulkandaripanasintibumi (perutbumi) 

Sumber energy angina adalahsumberenrgi yang dihasilkanolehtiupanangin yang 

dirubahmenjadi energy. 

Pembanding PanasBumi Angin 
Sumber Perutbumi Permukaanbumi 
Sebab Panasintibumi Tekananudara 
Sifat Panasbumitidahhabispakai Angintidakhabispakai 
Pengunaan Turbin yang 

digerakanolehUap air 
Turbin yang 
digerakanolehtiupan angina 

Hasil Energilistrik EnergiListrik 
 

Soal No. 3. 

Tidakada 

 

Soal No. 4. 

RuangTamu 5W + !0W + 10W + 20W + 20W + 30W = 95W 

Ruangmakan 5W + 5W + 30W = 40W 

SelisihRuangmakandenganRuangTamuadalah 95W – 40W = 55W 

 

Soal No. 5. 

RuangMakan 40W 

 

Soal No. 5. 

Jelas 



Contohkriteriadalamrubrikpenilain. 

1. Rubrik Penilaian Sikapdalamkelompok 
 

No Aspek Penilaian 
4 3 2 1 

1 Sikapsiswamengutarakanpertanyaan     
2 Sikapsiswadalam mengamatipermasalahan     
3 Kemampuandayanalarsiswadalampermasalahankelompok     
4 Keterampilansiswadalam mengolah datadanmenyajikan data 

daninformasi 
    

5 Sikapsiswadalam menyimpulkanpermasalahan yang 
dapatdiselesaikankelompok 

    

 
Kriteria : 
 
Aspeksikapsiswamengutarakanpertanyaan : 

Skor 4  Jika pertanyaan yang diajukan sesuai dengan permasalahan yang sedang 
dibahas 

Skor 3 Jika pertanyaan yang diajukan cukup sesuaidenganpermasalahan yang sedang 
dibahas 

Skor 2 Jikapertanyaan yang diajukan kurangsesuai dengan permasalahan yang sedang 
dibahas 

Skor  1  Tidak menanya  
 
Aspeksikapsiswadalammengamatipermasalahan: 

Skor 4  Terlibatdalampengamatandanaktifdalammemberikanpendapat 
Skor 3 Terlibatdalampengamatan 
Skor 2 Berusahaterlibatdalampengamatan 
Skor  1 Diamtidakaktif 

 
Aspekkemampuandayanalarsiswadalampermasalahankelompok 

Skor 4  Jikanalarnyabenar 
Skor 3 Jikanalarnyahanyasebagian yang benar 
Skor 2 Mencobabernalarwalaumasihsalah 
Skor  1 Diamtidakberalar 

 
Aspekkemampuansiswadalammengolah data danmenyajikaninformasi:  

Skor 4  JikaHasilPengolahan data benarsemua 
Skor 3 Jikahasilpengolahan data sebagianbesarbenar 
Skor 2 Jikahasilpengolahan data sebagiankecilbenar 
Skor 1 Jikahasilpengolahan data salahsemua 

 
Aspeksikapsiswadalammenyimpulkan yang dapatdiselesaikandalamkelompok : 

Skor 4  jikakesimpulan yang dibuatseluruhnyabenar 
Skor 3 jikakesimpulan yang dibuatseluruhnyabenar 
Skor 2 kesimpulan yang dibuatsebagiankecilbenar 



Skor  1 Jikakesimpulan yang dibuatseluruhnyasalah 
 
Penilainrubrikdiberiskor 4,3,2, dan 1adalahberlakuumum. 
Skor 4 diberikanjikaaspekdipenuhisemua, skor3 sebagianbesarterpenuhi, skor2 
sebagiankecil, danskor1 tidakterpenuhi. 


