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SOAL ULANGAN HARIAN 


EKONOMI 


ULANGAN HARIAN 1 


Materi Bab 1 


Konsep Ilmu Ekonomi 


 


Adif Anityo Sigit 


 


1. Berdoalah sebelum mulai mengerjakan soal 


2. Jawablah pertanyaan dengan memilih jawaban yang paling tepat 


3. Dilarang berbuat curang, dalam bentuk apapun 


4. Jika terbukti atau terlihat berbuat curang maka akan dianggap telah selesai 


mengerjakan soal dan ada konsekuensi tersendiri 


 
 


PILIHAN GANDA 


 


1. Istilah ekonomi berasal dari 2 kata dalam bahasa yunani yaitu oikonomia yang 


berarti .... 


a. Rumah tangga 


b. Ekonomi rumah tangga 


c. Aturan rumah tangga 


d. Peraturan ekonomi 


e. Peraturan 


 


2. Salah satu sebab mengapa kamu perlu mempelajari ilmu ekonomi adalah .... 


a. Memperbaiki kesejahteraan 


b. Ikut berpartisipasi dalam program pemerintah 


c. Membantu kesulitan orang tua 


d. Mengurangi jumlah penduduk miskin 


e. Membantu untuk bersikap lebih demokratis 


 


3. Hukum ekonomi yang berlaku tidak mutlak. Hal ini berbeda dengan hukum yang 


ada dalam ilmu pasti. Tidak berlakunya mutlaknya hukum ekonomi ini 


disebabkan oleh .... 


a. Hukum ekonomi memperhatikan kesejahteraan manusia 


b. Hukum ekonomi sering memperhatikan hipotesis 


c. Hukum ekonomi bertitik tolak dari perilaku manusia dalam masyarakat 


d. Hukum ekonomi menitikberatkan pada hubungan sebab akibat 


e. Hukum ekonomi tidak sesuai dengan perkembangan jaman 


 


4. Metode ekonomi yang menggunakan hal umum untuk kemudian ditarik 


kesimpulan khusus disebut .... 


a. Metode deduktif 


b. Metode induktif 


c. Metode rasional 


d. Metode irasional 


e. Metode ekonomi 


 


5. Ilmu yang membahas dan menganalisis kegiatan ekonomi secara keseluruhan 


disebut .... 


a. Ekonomi makro 


b. Ekonomi mikro 







c. Ekonomi teori 


d. Ekonomi terapan 


e. Ekonomi deskriptif 


 


 


 


6. Berikut ini merupakan ruang  lingkup teori ekonomi makro, kecuali .... 


a. Perhitungan pendapatan nasional 


b. Keseimbangan nasional dalam perekonomian dua sektor 


c. Tingkat perekonomian negara 


d. Permintaan dan penawaran barang dan jasa 


e. Uang, bank dan penciptaan uang 


 


7. Suatu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi yang dilandasi oleh 


kemauan sendiri disebut tindakan ekonomi .... 


a. Rasional 


b. Irasional 


c. Ekstrinsik 


d. Intrinsik 


e. Terapan 


 


8. Pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi disebut.... 


a. Motif ekonomi 


b. Prinsip ekonomi 


c. Kegiatan ekonomi 


d. Tindakan ekonomi 


e. Metode ekonomi 


 


9. Dibawah ini merupakan penggolongan motif ekonomi adalah kecuali .... 


a. Keinginan memenuhi kebutuhan 


b. Memperjuangkan keinginan 


c. Keinginan untuk mendapatkan kekuasaan 


d. Keinginan mendaptkan kekuasaan 


e. Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan 


 


10. Berikut ini adalah prinsip ekonomi menurut Gregory Mankiiw kecuali .... 


a. Manusia selalu menghadapi trade off 


b. Orang rasional berpikir tahap demi tahap 


c. Manusia selalu bereaksi terhadap adanya insentif 


d. Orang rasional mementingkan kebutuhan yang paling mendesak terlebih 


dahulu 


e. Biaya adalah semua yang kamu korbankan untuk memperoleh sesuatu 


 
 


 


 


 


 


 


 







MENJODOHKAN 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


ESSAI 


 


1. Apa yang anda ketahui tentang ilmu ekonomi? Jelaskan menurut pendapat 


kalian sendiri! 


2. Sebutkan manfaat-manfaat dari ilmu ekonomi! Berikan contohnya! 


3. Jelaskan bagaimanakah pembagian ilmu ekonomi itu! 


4. Seperti apakah perbedaan antara tindakan, motif dan prinsip ekonomi? Jelaskan 


dan beri kesimpulan! 


5. Ambilah salah satu contoh kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kamu, 


analisislah kaitannya dengan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi! 


 


 








KUNCI JAWABAN 


ULANGAN HARIAN 


 


A. Pilihan Ganda 


1. C 


2. E 


3. C 


4. A 


5. A 


6. D 


7. D 


8. B 


9. B 


10. D 


 


B. Monjodohkan 


1. C 


2. E 


3. A 


4. D 


5. F 


 


C. Essai 


1. Kata “ekonomi” sendiri berasal dari bahasa Yunani (oikos) yang berarti 


“keluarga, rumah tangga” dan (nomos), atau “peraturan, aturan, hukum,” dan 


secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen 


rumah tangga.” Ilmu Ekonomi: ilmu yang mempelajari tata cara (aturan) 


manusia (rumah tangga) menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk 


memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas guna mencapai kesejahteraan 


2. Manfaat Ilmu Ekonomi 


a. Memperbaiki cara berpikir manusia sehingga membantu mengambil 


keputusan 


b. Membantu memahami masyarakat 


c. Membantu memahami masalah-masalah internasional (global) 


d. Membantu dalam membentuk masyarakat yang bijak dan demokratis 


3. Pembagian Ilmu Ekonomi 


a. Ekonomi Deskriptif : 







Menggambarkan keterangan-keterangan faktual tentang suatu 


keadaan ekonomi dalam bentuk angka-angka, grafik, kurva atau penyajian 


lainnya.Contoh ilmu ekonomi deskriptifyaitu tentang pendapatan nasional, 


jumlah pengangguran, dan neraca pembayaran. 


 


b. Teori Ekonomi 


a. Ekonomi Mikro : 


 Mempelajari perilaku pelaku ekonomi secara mikro (individual) 


 Contoh: konsumen, produsen, pasar, penerimaan, biaya, dan 


keuntungan perusahaan 


 Tiga masalah yang ingin dipecahkan dalam ekonomi mikro 


a) What - barang apa yang akan diproduksi? 


b) How - bagaimana cara memproduksinya? 


c) Whom - untuk siapa barang diproduksi? 


b. Ekonomi Makro : 


 Memplajari unit-unit ekonomi secara makro (keseluruhan) 


 Contoh: pendapat nasional, inflasi, pengangguran, dan kebijakan 


pemerintah. 


 Masalah-masalah dalam ekonomi makro: 


a) Faktor apakah yang menetukan tingkat perekonomian suatu 


negara? 


b) Mengapa pertumbuhan ekonomi tidak selalu konstan? 


c) Mengapa pengangguran dan keniakan harga selalu terjadi? 


c. Ekonomi Terapan 


Ekonomi terapan merupakan bagian ilmu ekonomi yang 


menggunakan kesimpulan-kesimpulan (ekonomi deskriptif) yang 


diperoleh dari teori ekonomi yang kemudian diterapkan dalam kehidupan 


untuk menjelaskan masalah-masalah ekonomi. Bagian ini membahas 


secara khusus penerapan ilmu teori ekonomi di Rumah Tangga Produksi 


(Produsen). 


4. Perbedaan antara: 


A. Tindakan Ekonomi 


1. PengertianTindakan ekonomi adalah setiap usaha manusia yang 


dilandasi oleh pilihan yang baik dan menguntungkan. Misal ibu 


memasak dengan kayu bakar karena minyak tanah sangat mahal. 


2. Tindakan ekonomi dibagi menjadi 2 jenis 







a. Tindakan ekonomi rasional, setiap usaha manusia yang dilandasi 


oleh pilihan yang paling menguntungkan dan kenyataannya 


demikian 


b. Tindakan ekonomi irasional, setiap usaha manusia yang dilandasi 


oleh pilihan yang paling menguntungkan tapi kenyataannya tidak 


demikian 


B. Motif Ekonomi 


1. Pengertian 


Adalah alasan atau tujuan seseorang, sehingga seseorang itu melakukan 


tindakan ekonomi 


2. Motif ekonomi dibaki menjadi 2 


a. Motif intrinsik, suatu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi 


atas kemauan sendiri 


b. Motif ekstrinsik, suatu keinginan untuk melakukan tindakan 


ekonomi atas dorongan dari orang lain 


3. Penggolongan motif ekonomi 


a. Keinginan memenuhi kebutuhan, yaitu tindakan manusia didorong 


oleh hasrat ingin memenuhi kebutuhan. Contoh seseorang bekerja 


keras untuk mendapatkan uang agar bisa memenuhi berbagai 


kebutuhannya sehari-hari. Kebutuhan siswa adalah pengetahuan jd 


harus belajar 


b. Keinginan mendapat kekuasaan, keinginan manusa yang sudah 


makmur, tetapi masih melakukan tindakan ekonomi karena 


dorongan untuk memperoleh kekuasaan. Contoh pengusaha 


suskses berupa mengembangkan usahanya agar perusahaannya 


terkenal dan bisa menguasai pasar 


c. Keinginan mendapatkan penghargaan, yaitu tindakan manusai 


yang didorong untuk mendapatkan penghargaan. Contoh karyawan 


bekerja rajin agar bisa mendapat penghargaan sebagai karyawan 


teladan 


d. Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan, yaitu tindakan 


manusia denganmaksud meringankan penderitaan orang lain dan 


meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh menyumbangkan 


dana dan tenaga bagi korban banjir, tanah longsor dan lainnya 


 


C. Prinsip ekonomi 







1. Pengertian 


Merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi yang di 


dalamnya terkandung asas, dengan pengorbanan tertentu untuk 


mendapatkan hasil maksimal, sehingga tercapai tercapailah semua 


tujuan 


2. 4 dari 10 prinsip ekonomi menurut gregory mankiw (2011) 


a. Manusia selalu menghadapi trade off. Artinya untuk mendapatkan 


sesuatu yang kita inginkan, kita harus merelakan apa yang 


sebenarnya juga berharga bagi kita. Misalnya jika kita 


mengingikan es krim kita harus merelakan uang kita kepada pak es 


krim 


b. Biaya adalah segala sesuatu yang kamu korbankan untuk 


memperoleh sesuatu. Bila kita membeli sepatu baru, biayanya tidak 


hanya harga sepatu tersebut, akan tetapi semua biaya yang kita 


keluarkan untuk bisa mendapatka sepatu baru tersebut. Misal uang 


bensi, uang parkir, dll 


c. Orang rasional berpikir secara bertahap. Berpikir secara bertahap 


artinya melihat margin. Kita harus melakukan penyesuaian-


penyesuaian kecil dan bertahap terhadap suatu rencana yang 


hendak kamu lakukan 


d. Orang selalu bereaksi terhadap insentif. Dalam hal ini, biasanya 


jika harga suatu barang naik maka konsumen akan bereaksi dengan 


mengurangi pembelian karena ada insentif, yaitu harga yang naik. 


Demikian pula sebaliknya 
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FORMAT PENILAIAN AKHIR X MIA 6 


 KKM:  


No Nama Siswa 
KPA 


(10%) 
Tugas 
(10%) 


Keaktifan 
(10%) 


Uji 
Kompeten
si (70%) 


Nilai 
akhir 


Skala 
1-4 


Kon
versi 


1. 


Aditya 


Williamsyah 


Pahlevi 


84,5 87 80 84 83,95 3,36 A- 


2. 
Alfian 


Rizaalamsyah 
84,5 87 75 82,5 82,4 3,30 A- 


3. 
Amira Nur 


Alifa Fauzi 
84 87 75 93,5 90,05 3,60 A 


4. 
Anggraeini 


Puspita Sari 
76 85 75 81,5 80,65 3,23 A- 


5. 
Arwana 


Rahmansyah 
76 85 75 91 87,3 3,49 A 


6 
Ashri Nurul 


Izza Hanum 
76 86 75 91 87,4 3,50 A 


7 
Ayu Nur 


Fitria Dewi 
76 81 75 70 72,2 2,89 B+ 


8 
Cahya Sukma 


Perdana Putri 
82 88 75 94 90,3 3,61 A 


9 
Dimas 


Aprilliyanto 
84 84 75 93,5 89,75 3,59 A 


10 
Faris 


Nurroostyan 
79,5 86 75 91,5 88,1 3,52 A 


11 
Farra Ahlya 


Nastiti 
76 86 77,5 73,5 75,4 3,02 B+ 


12 Galih Setiaji 73,5 80 75 87,5 84,1 3,36 A- 


13 
Haidar Dzaky 


Mubarak 
73,5 83 77,5 84,5 82,55 3,30 A- 


14 
Latifah Nur 


Hayati 
73,5 87 75 91 87,25 3,49 A 


15 


M. Taqi 


Ramadhan 


Tejo 


Prabowo 


73,5 82 75 81,5 80,1 3,20 A- 
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16 
Mahameru 


Bayu Bajra 
70,5 82 75 70 71,75 2,87 B+ 


17 
Muhammad 


Fauzan R 
73,5 83 75 67 70,05 2,80 B+ 


18 
Muhammad 


Abdul Halim 
73,5 83 75 86 83,35 3,33 A- 


19 
Muhammad 


Imaduddin A 
74 83 75 89 85,5 3,42 A- 


20 


Rifka 


Fatimah 


Zahra 


79 85 75 81,5 80,95 3,24 A- 


21 
Rima 


Wijayanti 
78,5 88 75 80,5 80,5 3,22 A- 


22 


Ristania 


Fielda 


Nayudyantika 


78,5 87 75 88 85,65 3,43 A- 


23 
Sherli 


Monicawati 
76 86 75 90 86,7 3,47 A 


24 
Tasya Sukma 


Putri 
76,5 86 77,5 85,5 83,85 3,35 A- 


25 


Tsabitah 


Raynar 


Kusuma 


76 87 75 75,5 76,65 3,07 B+ 


26 


Vineza 


Amalia 


Sutapa 


76 84 75 89 85,8 3,43 A- 


27 
Katarina 


Olivia Kristi 
79,5 88 80 81,5 81,8 3,27 A- 


28 


Kresentia 


Hoess 


Vandarina 


79 85 75 91 87,6 3,50 A 


29 


Laurensius 


Elyas 


Rivandanu 


73,5 86 75 73,5 74,9 3,00 B+ 


30 


Magdhalena 


Putri 


Caesaria 


79 88 75 77 78,1 3,12 B+ 
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31 


Anjuan 


Krisna Yobel 


Sijabat 


76,5 83 77,5 93 88,8 3,55 A 


32 
Evan Roberts 


Tantono 
76,5 84 77,5 80,5 80,15 3,21 A- 


33 
Joshua Febri 


Arya Caissa 
76 85 77,5 81 80,55 3,22 A- 


34 
Kezia Adya 


Nindita 
76,5 88 80 87 85,35 3,41 A- 


35 


Kezia 


Nathania 


Amos Oeloen 


79 82 75 88,5 85,55 3,42 A- 


36 
Narpati Nadi 


Pratama 
79,5 86 77,5 84 83,1 3,32 A- 


 


KRITERIA NILAI HURUF 


 


TABEL KONVERSI 


0-59 C 


 


0 C 


60-69 B 


 


60 B 


70-79 B+ 


 


70 B+ 


80-85 A- 


 


80 A- 


86-100 A- 


 


86 A- 
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FORMAT PENILAIAN AKHIR  X IIS 2 


 KKM:  


No. 
Nama 
Siswa 


KPA 


(10%) 
Tugas 
(10%) 


Keaktifan 
(10%) 


Uji 
Kompeten
si (70%) 


Nilai 
akhir 


Skala 
1-4 


Konv
ersi 


1. 


Afrilia 


Sekar 


Dewanti 


81,5 85 72,5 
70 


78,5 3,14 B+ 


2. 
Aqila 


Prasdyatami 
84 85 75 


84 
83,2 3,33 A- 


3. 


Bahrudin 


Yoga 


Saputra 


68,5 85 70 
89,5 


85 3,40 A- 


4. 
Dara 


Legtiarum 
76 85 70 


66 
69,3 2,77 B 


5. 
Dewi 


Nurhasanah 
76 85 72,5 


78,5 
78,3 3,13 B+ 


6 
Esa 


Felintiani 
76 84 70 


80 
79 3,16 B+ 


7 


Faris 


Rahadian 


Lazuardi 


73,5 84 70 
88,5 


84,7 3,39 B+ 


8 


Isma 


Munastu 


Rohmaning


sih 


79 86 77,5 
92 


88,65 3,55 A 


9 


Laurena 


Fortuna 


Hartansyah 


84,5 88 75 
76,5 


78,3 3,13 B+ 


10 


Melvin 


Andita 


Manap 


84,5 84 80 
83 


82,95 3,32 A- 


11 
Nurul 


Hidayah 
76 84 70 


76,5 
76,55 3,06 B+ 


12 
Pristina 


Widiastuti 
73,5 84 70 


74,5 
74,9 3,00 B+ 


13 
Rizqa 


Mutiara 


Dinza 


74 84 75 
71 


73 2,92 B+ 
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Anugrah 


14 
Taufik Arif 


Pratama 
73,5 83 70 


94,5 
88,8 3,55 A 


15 


Albertus 


Enggal 


Putra Deta 


73,5 80 72,5 
84 


81,4 3,26 A- 


16 
Caroline 


Minerva A 
84,5 85 82,5 


80 
81,2 3,25 B+ 


17 
Gabriella 


Wisthatisna 
73,5 79 75 


96 
89,95 3,60 B+ 


18 


Margaretha 


Kusumanigr


um 


73,5 88 72,5 
72,5 


74,15 2,97 B+ 


19 


Oniek 


Mutiara 


Cahyani 


79 84 77,5 
91 


87,75 3,51 A 


20 
Paula Budi 


Yanuralita 
76,5 88 75 


84 
82,75 3,31 A- 


21 


Dian 


Patarida 


Sitorus 


73,5 82 75 
79,5 


78,7 3,15 B+ 


22 
Martha 


Eliza Sellyn 
84,5 85 80 


92 
89,35 3,57 A 


 


KRITERIA NILAI HURUF 


 


TABEL KONVERSI 


0-59 C 


 


0 C 


60-69 B 


 


60 B 


70-79 B+ 


 


70 B+ 


80-85 A- 


 


80 A- 


86-100 A- 


 


86 A- 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 


KURIKULUM 2013 


 


Nama Sekolah  : SMA N 7 YOGYAKARTA 


Mata Pelajaran  : Ekonomi 


Kelas / Semester  : XMIA 6/ Ganjil 


Materi Pokok   : Konsep Ilmu Ekonomi 


Pertemuan ke   : 2 


Alokasi Waktu  : 3 x 45 Menit 


 


Kompetensi Inti : 


1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya; 


2. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 


(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 


menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi   atas berbagai permasalahan 


dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 


dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia; 


3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 


prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 


teknologi, seni, budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 


kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 


kejadian,  serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 


spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah; 


4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 


terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 


mandiri,dan mampu menggunakan metoda sesuai  kaidah keilmuan. 


 


Kompetensi Dasar : 


1. Mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi 


2. Menyajikan konsep ilmu ekonomi 


 


Indikator Pencapaian Kompetensi : 


1. Mendeskripsikan pengertian tindakanekonomi 


2. Mendeskripsikan jenis-jenis tindakan ekonomi 


3. Mendeskripsikan pengertian motif ekonomi 


4. Mendeskripsikan jenis-jenis dan penggolongan motif ekonomi 
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5. Mendeskripsikan pengertian dan isi prinsipekonomi 


 


Tujuan Pembelajaran : 


1. Peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian tindakan ekonomi 


2. Peserta didik dapat mendeskripsikan jenis-jenis tindakan ekonomi 


3. Peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian motif ekonomi 


4. Peserta didik dapat mendeskripsikan jenis-jenis dan penggolongan motif 


ekonomi 


5. Peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian dan isi prinsipekonomi 


 


Materi Pembelajaran : 


A. Tindakan Ekonomi 


1. PengertianTindakan ekonomi adalah setiap usaha manusia yang dilandasi oleh 


pilihan yang baik dan menguntungkan. Misal ibu memasak dengan kayu bakar 


karena minyak tanah sangat mahal. 


2. Tindakan ekonomi dibagi menjadi 2 jenis 


a. Tindakan ekonomi rasional, setiap usaha manusia yang dilandasi oleh 


pilihan yang paling menguntungkan dan kenyataannya demikian 


b. Tindakan ekonomi irasional, setiap usaha manusia yang dilandasi oleh 


pilihan yang paling menguntungkan tapi kenyataannya tidak demikian 


 


B. Motif Ekonomi 


1. Pengertian 


Adalah alasan atau tujuan seseorang, sehingga seseorang itu melakukan 


tindakan ekonomi 


2. Motif ekonomi dibaki menjadi 2 


a. Motif intrinsik, suatu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas 


kemauan sendiri 


b. Motif ekstrinsik, suatu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas 


dorongan dari orang lain 


3. Penggolongan motif ekonomi 


a. Keinginan memenuhi kebutuhan, yaitu tindakan manusia didorong oleh 


hasrat ingin memenuhi kebutuhan. Contoh seseorang bekerja keras untuk 


mendapatkan uang agar bisa memenuhi berbagai kebutuhannya sehari-


hari. Kebutuhan siswa adalah pengetahuan jd harus belajar 


b. Keinginan mendapat kekuasaan, keinginan manusa yang sudah makmur, 


tetapi masih melakukan tindakan ekonomi karena dorongan untuk 
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memperoleh kekuasaan. Contoh pengusaha suskses berupa 


mengembangkan usahanya agar perusahaannya terkenal dan bisa 


menguasai pasar 


c. Keinginan mendapatkan penghargaan, yaitu tindakan manusai yang 


didorong untuk mendapatkan penghargaan. Contoh karyawan bekerja 


rajin agar bisa mendapat penghargaan sebagai karyawan teladan 


d. Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan, yaitu tindakan manusia 


denganmaksud meringankan penderitaan orang lain dan meningkatkan 


kesejahteraan masyarakat. Contoh menyumbangkan dana dan tenaga 


bagi korban banjir, tanah longsor dan lainnya 


 


C. Prinsip ekonomi 


1. Pengertian 


Merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi yang di dalamnya 


terkandung asas, dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil 


maksimal, sehingga tercapai tercapailah semua tujuan 


2. 4 dari 10 prinsip ekonomi menurut gregory mankiw (2011) 


a. Manusia selalu menghadapi trade off. Artinya untuk mendapatkan 


sesuatu yang kita inginkan, kita harus merelakan apa yang sebenarnya 


juga berharga bagi kita. Misalnya jika kita mengingikan es krim kita 


harus merelakan uang kita kepada pak es krim 


b. Biaya adalah segala sesuatu yang kamu korbankan untuk memperoleh 


sesuatu. Bila kita membeli sepatu baru, biayanya tidak hanya harga 


sepatu tersebut, akan tetapi semua biaya yang kita keluarkan untuk bisa 


mendapatka sepatu baru tersebut. Misal uang bensi, uang parkir, dll 


c. Orang rasional berpikir secara bertahap. Berpikir secara bertahap artinya 


melihat margin. Kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian kecil 


dan bertahap terhadap suatu rencana yang hendak kamu lakukan 


d. Orang selalu bereaksi terhadap insentif. Dalam hal ini, biasanya jika 


harga suatu barang naik maka konsumen akan bereaksi dengan 


mengurangi pembelian karena ada insentif, yaitu harga yang naik. 


Demikian pula sebaliknya 
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Metode Pembelajaran : 


Pendekatan   : Saintific 


Strategi pembelajaran  : Pembelajaran Kooperatif 


Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi kelompok, dan 


Pemberian Tugas 


 


Sumber Belajar : 


1. Buku paket ekonomi Yudhistira kelas X Kurikulum 2013 


2. Buku-buku ekonomi penunjang yang relevan 


3. Media massa cetak/ elektronik 


Media dan Alat Pembelajaran : 


1. File PPT 


2. Laptop 


3. Papan Tulis 


4. Spidol 


5. Internet 


 


Kegiatan Pembelajaran : 


Pertemuan 1 (3 x 45 menit) 


No. Kegiatan  Waktu 


1. Pendahuluan 


a. Guru mengucapkan salam, berdoa, mengecek 


kehadiran siswa, dan mengkoordinasi kesiapan kelas 


b. Menyampaikan Skenario pembelajaran 


c. Guru melakukan apersepsi tentang pelajaran 


pertemuan sebelumnya 


 


25 menit 


2. Kegiatan Inti 


a. Guru mengecek tugas yang diberikan pertemuan 


sebelumnya 


b. Tugas yang diberikan pada pertemuan sebelumnya 


didiskusikan oleh peserta didik dan akan dibuat 


sebagai bahan presentasi 


c. Peserta didik mempresentasikan tugas yang 


diberikan pertemuan sebelumnya 


d. Guru menanyakan pengertian tindakan ekonomi 


kepada peserta didik 


 


90 menit 
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e. Peserta didik mengemukakan tindakan ekonomi 


dengan bahasanya sendiri 


f. Guru menjelaskan mengenai jenis-jenis tindakan 


ekonomi 


g. Peserta didik mendengarkan, memahami dan 


kemudian mencoba mengemukakan kembali jenis-


jenis tindakan ekonomi 


h. Peserta didik menyebutkan kegiatan yang merupakan 


contoh dari tindakan ekonomi 


i. Guru menjelaskan pengertian motif ekonomi kepada 


peserta didik 


j. Peserta didik mendengarkan dan memahami 


pengertian seperti apakah motif ekonomi itu 


k. Peserta didik dan Guru bersama-sama membahas 


tentang pembagian jenis-jenis motif ekonomi 


l. Guru memaparkan dan menjelaskan golongan-


golongan motif ekonomi, kemudian peserta didik 


diminta untuk menyebutkan contoh-contohnya 


m. Peserta didik mengeksplorasi apa itu prinsip 


ekonomi 


n. Peserta didik mengemukakan pendapat 


bagaimanakah prinsip ekonomi itu 


o. Guru menanyakan perbedaan prinsip ekonomi lama 


dan prinsip ekonomi baru 


p. Peserta didik mengasosiasi dan kemudian menjawab 


perbedaan prinsip ekonomi 


q. Guru menyebutkan prinsip ekonomi yang 


dikemukakan oleh tokoh 


r. Peserta didik menanyakan tentang prinsip ekonomi 


oleh tokoh dan kemudian memahami 


3. Penutup 


a. Melaksanakan refleksi dengan mengajukan 


pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari materi 


yang telah disampaikan dan memberikan motivasi 


kepada peserta didik 


b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan 


 


20 menit 
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memberikan tugas individu ataupun kelompok yang 


dikerjakan di rumah kemudian dikumpulkan pada 


pertemuan berikutnya 


c. Peserta didik diberikan tugas untuk membuat 


rangkuman bab Konsep ilmu ekonomi ke dalam 1 


halaman folio  


d. Menyampaikan rencana pembelajaran pada 


pertemuan berikutnya. 


e. Guru memberitahukan kepada peserta didik bahwa 


pertemuan selajutnya akan diadakan ulangan harian 


materi bab konsep ilmu ekonomi 


f. Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan 


mengucapkan salam 


 


 


 


Penilaian Hasil Belajar 


1. Prosedur: 


a. Penilaian proses belajar mengajar oleh guru 


2. Instrumen Penilaian: 


Soal Essay 


a. Jelaskan yang kalian ketahui tentang tindakan ekonomi, sebutkan contoh 


kegiatan yang dapat dikatakan sebagai tindakan ekonomi! 


b. Sebutkan 4 penggolongan motif ekonomi! 


c. Apa perbedaan prinsip ekonomi waktu dulu dengan yang sekarang? 


Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi! 


d. Sebutkan 4 prinsip ekonomi menurut Gregory Mankiiw! 


 


Jawaban: 


a. Tindakan ekonomi adalah setiap usaha manusia yang dilandasi oleh 


pilihan yang baik dan menguntungkan. Contoh: para pedagang beralih 


menggunakan gas elpiji karena bahan bakar minyak sudah semakin 


langka. Gas elpiji lebih murah, lebih praktis dan dinilai lebih 


menguntungkan 
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b. Penggolongan motif ekonomi 


 Keinginan memenuhi kebutuhan, yaitu tindakan manusia didorong 


oleh hasrat ingin memenuhi kebutuhan. Contoh seseorang bekerja 


keras untuk mendapatkan uang agar bisa memenuhi berbagai 


kebutuhannya sehari-hari. Kebutuhan siswa adalah pengetahuan jd 


harus belajar 


 Keinginan mendapat kekuasaan, keinginan manusia yang sudah 


makmur, tetapi masih melakukan tindakan ekonomi karena 


dorongan untuk memperoleh kekuasaan. Contoh pengusaha suskses 


berupa mengembangkan usahanya agar perusahaannya terkenal dan 


bisa menguasai pasar 


 Keinginan mendapatkan penghargaan, yaitu tindakan manusai yang 


didorong untuk mendapatkan penghargaan. Contoh karyawan 


bekerja rajin agar bisa mendapat penghargaan sebagai karyawan 


teladan 


 Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan, yaitu tindakan 


manusia denganmaksud meringankan penderitaan orang lain dan 


meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh menyumbangkan 


dana dan tenaga bagi korban banjir, tanah longsor dan lainnya 


 


c. Prinsip ekonomi jaman dahulu dikemukakan bahwa dengan pengorbanan 


yang sekecil-kecilnya dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-


besarnya. Hal ini dianggap tidaklah rasional di jaman sekarang. Prinsip 


ekonomi pun berubah, dengan pengorbanan yang kecil dapat 


menghasilkan keuntungan tertentu, dan dengan pengorbanan tertentu akan 


menghasilkan keuntungan yang besar. Hal yang menyebabkan perubahan 


prinsip ekonoi adalah globalisasi. Ekonomi adalah ilmu yang 


berkembang, mengikuti perkembangan jaman, cabang ilmu ekonomi 


dapat berubah sesuai perkembangan jaman. 


 


d. Prinsip ekonomi menurut Gregory Mankiiw 


 Manusia selalu menghadapi trade off. Artinya untuk mendapatkan 


sesuatu yang kita inginkan, kita harus merelakan apa yang sebenarnya 


juga berharga bagi kita. Misalnya jika kita mengingikan es krim kita 


harus merelakan uang kita kepada pak es krim 


 Biaya adalah segala sesuatu yang kamu korbankan untuk memperoleh 


sesuatu. Bila kita membeli sepatu baru, biayanya tidak hanya harga 
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sepatu tersebut, akan tetapi semua biaya yang kita keluarkan untuk 


bisa mendapatka sepatu baru tersebut. Misal uang bensi, uang parkir, 


dll 


 Orang rasional berpikir secara bertahap. Berpikir secara bertahap 


artinya melihat margin. Kita harus melakukan penyesuaian-


penyesuaian kecil dan bertahap terhadap suatu rencana yang hendak 


kamu lakukan 


 Orang selalu bereaksi terhadap insentif. Dalam hal ini, biasanya jika 


harga suatu barang naik maka konsumen akan bereaksi dengan 


mengurangi pembelian karena ada insentif, yaitu harga yang naik. 


Demikian pula sebaliknya 


 


Penilaian  


A. PenilaianKognitif,PsikomotorDan Afektif(KPA) 


1. KOGNITIF 


No. Aspek yang dinilai Skor 


1 Uji Lisan / Tulis  


 a. jawaban benar 81-90 


 b. jawaban kurang lengkap 71-80 


 c. jawaban salah 70 


 


2. PSIKOMOTOR 


Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Skor Keterangan 


1. Respon jika 


diberi 


pertanyaan 


 Langsung menjawab 


 Berpikir dahulu 


 Lama menjawab 


5 


4 


3 


Sangat baik 


Baik 


Cukup 


2. Kemampuan 


menjawab 


pertanyaan 


 Tepat 


 Kurang tepat 


 Tidak tepat 


5 


4 


3 


Sangat baik 


Baik 


Cukup  


 


3. AFEKTIF 


Aspek Penilaian  Skor Kriteria Penilaian 


 


1. Kerapian 86-100 


76-85 


60-75 


< 60 


Sangat Baik  


Baik  


Cukup   


Kurang  


2. Kepribadian 86-100 


76-85 


60-75 


<60 


Sangat Baik  


Baik  


Cukup   


Kurang  


3. Sikap 86-100 


76-85 


60-75 


<60 


Sangat Baik 


Baik  


Cukup   


Kurang  
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Format Penilaian Kognitif,PsikomotorDan Afektif (KPA) 


No 


 


Nama Siswa 


 


Kognitif 


 


Afektif 


 


Psikomotor 


 


Jumlah Skor 


(tertinggi 100) 


1.      


2.      


3.      


4.      


5.      


 


Ket: Jumlah skor = [Kognitif (80) + Afektif (20) + Psikomotor (100)] : 2 


B. Penilaian Tugas 


No 


 


Nama Siswa 


 


Ketepatan 


Waktu 


Content 


(Isi) 


Kerapian 


 


Skor 


 


1.      


2.      


3.      


4.      


5.      


 


Ket: 


 Ketepatan waktu 


a. Tepat waktu  : 9-10 


b. Kurang tepat waktu : 7-8 


c. Tidak tepat waktu : 5-6 


 Content (Isi) 


a. Sangat Baik  : 76-80 


b. Baik   : 71-75 


c. Cukup   : 65-70 


d. Kurang  : < 65 


 Kerapian 


a. Rapi   : 9-10 


b. Kurang rapi  : 7-8 


c. Tidak rapi  : 5-6 


 Skor akhir maksimal adalah 100 


 


C. Penilaian Keaktifan 


No 


 


Nama Siswa 


 


Bertanya 


(50%) 


Menjawab 


(50%) 


Skor 


 


1.     


2.     


3.     


4.     


5.     
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Ket: 


1. Bertanya 


a. Sangat Baik : 86-100 


b. Baik  : 76-85 


c. Cukup  : 60-70 


d. Kurang  : < 60 


2. Menjawab 


a. Sangat Baik : 86-100 


b. Baik  : 76-85 


c. Cukup  : 60-70 


d. Kurang  : < 60 


FORMAT PENILAIAN AKHIR 


 KKM:  


No. Nama Siswa KPA 


(10%) 


Tugas 


(10%) 


Keaktifan 


(10%) 


Uji 


Kompetensi 


(70%) 


Nilai 


akhir 


1.       


2.       


3.       


4.       


5.       
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 


KURIKULUM 2013 


 


Nama Sekolah  : SMA N 7 YOGYAKARTA 


Mata Pelajaran  : Ekonomi 


Kelas / Semester  : X MIA 6 / Ganjil 


Materi Pokok   : Masalah Ekonomi Dan Cara Mengatasinya 


Pertemuan ke   : 3 


Alokasi Waktu  : 3 x 45 Menit 


 


Kompetensi Inti : 


1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya; 


2. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 


(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 


menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi   atas berbagai permasalahan 


dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 


dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia; 


3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 


prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 


teknologi, seni, budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 


kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 


kejadian,  serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 


spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah; 


4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 


terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 


mandiri,dan mampu menggunakan metoda sesuai  kaidah keilmuan. 


 


Kompetensi Dasar : 


1. Menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya 


2. Melaporkan hasil analisis masalah ekonomi  dan cara mengatasinya 


 


Indikator Pencapaian Kompetensi : 


1. Terlibat aktif dalam menganalisis masalah ekonomi 


2. Terlibat aktif dalam menganalisis cara mengatasi masalah ekonomi 


3. Dapat melaporkan hasil analisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya 
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Tujuan Pembelajaran : 


1. Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, kritis, dan analitis dalam mengatasi 


permasalahan ekonomi. 


2. Menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya. 


3. Melaporkan hasil analisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya. 


 


Materi Pembelajaran : 


A. Inti Masalah Ekonomi 


Pada dasarnya setiap manusia ingin sejahtera. Artinya manusia ingin sekali 


semua kebutuhannya tercukupi, kalau bisa berlebih. Namun dapatkah manusia 


mewujudkan hal tersebut? 


Jika kita lihat dengan saksama semakin majunya kehidupan manusia, 


kebutuhan manusia terus bertambah. Kebutuhan tersebut mencakup segala hal 


yang ingin dipenuhi manusia agar hidupnya sejahtera. Sayangnya ada 


keterbatasan untuk bisa memenuhi semua kebutuhan tersebut, yaitu terbatasnya 


benda pemuas kebutuhan. Terbatasnya benda pemuas kebutuhan karena adanya 


kelangkaan sumber daya yang memproduksi benda pemuas kebutuhan tersebut. 


1. Kelangkaan 


Seperti dinyatakan di atas, sumber daya langka. Ini artinyajumlahnya 


bukan tanpa batas. Bukan hanya sumber daya yang langka, tetapi barang dan 


jasa juga karena dihasilkan dari sumber daya yang langka. 


Hal yang perlu diketahui, meskipun sumber daya tersebut langka, 


tetapi memiliki alternatif penggunaan. Maksudnya sebuah sumber daya dapat 


digunakan untuk menghasilkan berbagai keperluan, tidak hanya satu. 


Misalnya, sumber daya manusia atau tenaga kerja dapat digunakanuntuk 


mengasilkan padi. Tenaga kerja juga bisa untuk menghasilkan senjata, 


mainan, mobil dan bentuk lainnya. Ini artinya sumber daya bukan hanya bisa 


menghasilkan satu produk, tetapi sangat banyak karena memiliki alternatif 


penggunaan. 


Ilmu ekonomi sebenarnya membahas kelangkaan. Kelangkaan ini 


mencakup jumlah,kualitas, tempat dan waktu. Sesuatu disebut langka karena 


jumlahnya terbatas. Sesuatu tidak disebut langka jika jumlahnya berlimpah, 


bermutu baik dan dapat ditemukan di segala tempat dan waktu. Contoh 


nyatanya adalah udara. Udara tidak langka karena bisa ada di mana saja dan 


jumlahnya sanyat banyak. Namun udara bersih makin langka di perkotaan 


karena banyak polusi udara. Ini artinya udara secara umum tidaklah langka, 


tetapi udara bersih justru langka tergantung tempat dan waktunya. 
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Kelangkaan sumber daya merupakan gal yang pasti dihadapi manusia. 


Oleh karena langka, manusia harus berfikir dengan cermat dalam 


menggunakan sumber daya. Tanah langka karena luasnya terbatas. Di atas 


tanah tersebut bisa didirikan apa saja. Misalnya rumah, gedung perkantoran, 


lapangan sepak bola, atau untuk pertanian. Kini banyak tanah yang 


digunakan untuk mendirikan pabrik dan gedung perkantoran akibatnya makin 


sedikit pula hasil pertanian yang diperoleh. Harga produk pertanianpun terus 


meningkatkan karena persediaannya yang sedikit. 


Kelangkaan juga dialami oleh tenaga kerja terutama menyangkut 


waktu mereka dalam bekerja. Jika tenaga kerja telah memilih satu pekerjaan 


tertentu, ia tidak bisa lagi bekerja di tempat lain dan waktu yang sama. 


Namun, meskipun sumber daya tersebut langka, sumber daya tersebut 


memiliki alternatif penggunaan. Dengan adanya alternatif penggunaan, maka 


manusia bisa melakukan pilihan. 


 


2. Pilihan 


Sumber daya memiliki alternatif penggunaan sehingga memungkinkan 


sumber daya tersebut digunakan untuk memproduksi berbagai macam barang 


atau jasa. Contohnya sebidang tanah bisa digunakan untuk menanam padi 


atau untuk kolam ikan. Bila digunakan untuk menanam padi akan 


menghasilkan padi. Jika digunakan untuk memelihara ikan akan 


menghasilkan ikan. 


Jumlah sumber daya yang terbatas tersebut mengharuskan adanya 


pemilikan sehingga harus dipikirkan penggunaannya. Keputusan untuk 


memiluiki sesuatu lebih banyak, memerlikan keputusan untuk memiliki 


sesuatu yang lain lebih sedikit. Misalnya, jika sumber daya tanah lebih 


banyak digunakan untuk membangun pabrik atau rumah, maka akan semakin 


sedikit sumber daya tanah yang bisa digunakan untuk pertanian. 


Demikian juga ketika masyarakat hendak memenuhi kebutuhan. Bila 


suatu kebutuhan telah terpenuhi, masyarakat ingin memenuhi kebutuhan yang 


lain. Ini menandakan bahwa manusia tidak pernah mengenal kara puas dalam 


memenuhi kebutuhanm sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Oleh 


karena itu, manusia harus melakukan pilihan. Misalnya apakah perlu 


membeli televisi baru, apakah perlu makan siang di restoran, atau apakah 


perlu berlibur ke luar negeri. Setiap pilihan yang dipilih akan mengurangi 


pilihan yang lain. Misalnya bila kamu memutuskan untuk membeli televisi 







 Page 4 
 


baru, kamu tidak bisa makan di restoran. Bila orang tua mu memutuskan 


membeli mobil baru, keinginan berlibur ke luar negeri tidak bisa terlaksana. 


Dengan demikian tidak diperolehnya sesuatu yang lain merupakan 


biaya atas dipilihnya sesuatu yang lebih banyak. Tidak terbelinya pakaian 


merupakan biaya dari lebih memilih membeli sepatu. Kesimpulannya, 


kelangkaan memunculkan pilihan, pilihan menimbulkan biaya. Biaya ini 


merupakan konsep penting ilmu ekonomi yang disebut biaya peluang 


(opportunity cost). 


 


3. Biaya Peluang (opportunity cost) 


Biaya peluang timbul karena adanya pilihan. Biaya peluang adalah 


biaya atau pengorbanan yang timbul karena harus melepas kesempatan yang 


dimiliki untuk menggunakan atau menikmati barang tertentu karena lebih 


memilih menggunakan atau menikmati barang lain. Besarnya biaya peluang 


sama dengan besar kesempatan yang dilepas atau tidak digunakan. 


Dalam kehidupan sehari-hari kita harus makan, minum, membeli buku, 


membeli sepatu, dan membeli seragam sekolah. Contoh-contoh tadi adalah 


biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhinya 


kita harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk membelinya. Hal ini berbeda 


dengan biaya peluang karena pada dasarnya biaya peluang tidak 


mengeluarkan biaya sedikitpun. 


Contohnya, setelah selesai ujian kenaikan kelas kamu dihadapkan pada 


dua pilihan, pilihan pertama yaitu membeli sepatu baru dengan budget Rp 


250.000,- dan pilihan kedua adalah berlibur ke rumah nenek. Jika kamu 


memutuskan untuk berlibur ke rumah nenek maka timbulah biaya peluang 


yaitu sebesar harga sepatu Rp 250.000,-. Dinamakan biaya peluang karena 


sebenarnya kamu memiliki kesemptan atau peluang untuk membeli sepatu 


seharga Rp 250.000,- akan tetapi kamu memilih untuk tidak 


menggunakannya. Apakah kamu kehilangan uang sebesar Rp 250.000,-? 


Tentu saja tidak. Disini bisa kita lihat bahwa biaya peluang itu tidak 


mengeluarkan biaya sedikitpun. 


 


Metode Pembelajaran : 


Pendekatan   : Saintific 


Strategi pembelajaran  : Pembelajaran Kooperatif 


Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi kelompok, dan 


Pemberian Tugas 
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Sumber Belajar : 


1. Buku paket ekonomi Yudhistira kelas X Kurikulum 2013 


2. Buku-buku ekonomi penunjang yang relevan 


3. Media massa cetak/ elektronik 


 


Media dan Alat Pembelajaran : 


1. LCD  


2. File PPT 


3. Laptop 


4. Papan Tulis 


5. Spidol 


 


Kegiatan Pembelajaran : 


Pertemuan 1 (3 x 45 menit) 


No. Kegiatan  Waktu 


1. Pendahuluan 


a. Guru mengucapkan salam, berdoa, mengecek 


kehadiran siswa, dan mengkoordinasi kesiapan kelas 


b. Menyampaikan Kompetensi Dasar dan Tujuan 


Pembelajaran 


c. Menyampaikan Skenario pembelajaran 


d. Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 


pembelajaran 


e. Guru melakukan apersepsi tentang pelajaran 


pertemuan sebelumnya 


 


15 menit 


2. Kegiatan Inti 


a. Guru mengecek tugas yang diberikan pertemuan 


sebelumnya 


b. Guru memberikan pertanyaan komunikatif tentang 


Masalah Ekonomi 


c. Peserta didik mengamati dan kemudian 


mengemukakan pendapat tentang contoh 


d. Peserta didik mengeksplorasi dan mengasosiasi 


sehingga bisa menjawab apa pengertian masalah 


ekonomi 


e. Guru menginstruksikan peserta didik untuk membuat 


 


60 menit 
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kelompok 


f. Guru memberikan soal studi kasus kepada peserta 


didik 


g. Peserta didik mengamati soal studi kasus dan 


mangkaitkannya dengan materi 


h. Peserta didik mengeksplorasi materi 


i. Peserta didik mengasosiasikan materi yang telah 


dieksplor untuk bahan pertimbangan melakukan 


analaisis terhadap masalah dan kemudian 


memecahkan masalah yang ada di soal studi kasus 


j. Peserta didik membuat laporan analisis 


k. Peserta didik mempresentasikan hasil analisis di 


depan kelas per kelompok 


3. Penutup 


a. Melaksanakan refleksi dengan mengajukan 


pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari materi 


yang telah disampaikan dan memberikan motivasi 


kepada peserta didik 


b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan 


memberikan tugas individu ataupun kelompok yang 


dikerjakan di rumah kemudian dikumpulkan pada 


pertemuan berikutnya 


c. Menyampaikan rencana pembelajaran pada 


pertemuan berikutnya. 


d. Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan 


mengucapkan salam 


 


10 menit 


 


 


 


Penilaian  


A. PenilaianKognitif,PsikomotorDan Afektif(KPA) 


1. KOGNITIF 


No. Aspek yang dinilai Skor 


1 Uji Lisan / Tulis  


 a. jawaban benar 81-90 


 b. jawaban kurang lengkap 71-80 


 c. jawaban salah 70 
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2. PSIKOMOTOR 


Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Skor Keterangan 


1. Respon jika 


diberi 


pertanyaan 


 Langsung menjawab 


 Berpikir dahulu 


 Lama menjawab 


5 


4 


3 


Sangat baik 


Baik 


Cukup 


2. Kemampuan 


menjawab 


pertanyaan 


 Tepat 


 Kurang tepat 


 Tidak tepat 


5 


4 


3 


Sangat baik 


Baik 


Cukup  


 


3. AFEKTIF 


Aspek Penilaian  Skor Kriteria Penilaian 


 


1. Kerapian 86-100 


76-85 


60-75 


< 60 


Sangat Baik  


Baik  


Cukup   


Kurang  


2. Kepribadian 86-100 


76-85 


60-75 


<60 


Sangat Baik  


Baik  


Cukup   


Kurang  


3. Sikap 86-100 


76-85 


60-75 


<60 


Sangat Baik 


Baik  


Cukup   


Kurang  


 


Format Penilaian Kognitif,PsikomotorDan Afektif (KPA) 


No 


 


Nama Siswa 


 


Kognitif 


 


Afektif 


 


Psikomotor 


 


Jumlah Skor 


(tertinggi 100) 


1.      


2.      


3.      


4.      


5.      


 


Ket: Jumlah skor = [Kognitif (80) + Afektif (20) + Psikomotor (100)] : 2 


B. Penilaian Tugas 


No 


 


Nama Siswa 


 


Ketepatan 


Waktu 


Content 


(Isi) 


Kerapian 


 


Skor 


 


1.      


2.      


3.      


4.      


5.      
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Ket: 


1. Ketepatan waktu 


a. Tepat waktu  : 9-10 


b. Kurang tepat waktu : 7-8 


c. Tidak tepat waktu : 5-6 


2. Content (Isi) 


a. Sangat Baik  : 76-80 


b. Baik   : 71-75 


c. Cukup   : 65-70 


d. Kurang  : < 65 


3. Kerapian 


a. Rapi   : 9-10 


b. Kurang rapi  : 7-8 


c. Tidak rapi  : 5-6 


4. Skor akhir maksimal adalah 100 


 


C. Penilaian Keaktifan 


No 


 


Nama Siswa 


 


Bertanya 


(50%) 


Menjawab 


(50%) 


Skor 


 


1.     


2.     


3.     


4.     


5.     


Ket: 


1. Bertanya 


a. Sangat Baik : 86-100 


b. Baik  : 76-85 


c. Cukup  : 60-70 


d. Kurang  : < 60 


2. Menjawab 


a. Sangat Baik : 86-100 


b. Baik  : 76-85 


c. Cukup  : 60-70 


d. Kurang  : < 60 
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FORMAT PENILAIAN AKHIR 


 KKM:  


No. Nama Siswa KPA 


(10%) 


Tugas 


(10%) 


Keaktifan 


(10%) 


Uji 


Kompetensi 


(70%) 


Nilai 


akhir 


1.       


2.       


3.       


4.       


5.       
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 


KURIKULUM 2013 


 


Nama Sekolah  : SMA N 7 YOGYAKARTA 


Mata Pelajaran  : Ekonomi 


Kelas / Semester  : XMIA 6 / Ganjil 


Materi Pokok   : Masalah Ekonomi Dan Cara Mengatasinya 


Pertemuan ke   : 4 


Alokasi Waktu  : 3 x 45 Menit 


 


Kompetensi Inti : 


1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya; 


2. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 


(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 


menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi   atas berbagai permasalahan 


dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 


dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia; 


3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 


prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 


teknologi, seni, budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 


kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 


kejadian,  serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 


spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah; 


4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 


terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 


mandiri,dan mampu menggunakan metoda sesuai  kaidah keilmuan. 


 


Kompetensi Dasar : 


1. Menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya 


2. Melaporkan hasil analisis masalah ekonomi  dan cara mengatasinya 


 


Indikator Pencapaian Kompetensi : 


1. Terlibat aktif dalam menganalisis masalah ekonomi 


2. Terlibat aktif dalam menganalisis cara mengatasi masalah ekonomi 


3. Dapat melaporkan hasil analisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya 
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Tujuan Pembelajaran : 


1. Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, kritis, dan analitis dalam mengatasi 


permasalahan ekonomi. 


2. Menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya. 


3. Melaporkan hasil analisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya. 


 


Materi Pembelajaran : 


A. Inti Masalah Ekonomi 


Pada dasarnya setiap manusia ingin sejahtera. Artinya manusia ingin sekali 


semua kebutuhannya tercukupi, kalau bisa berlebih. Namun dapatkah manusia 


mewujudkan hal tersebut? 


Jika kita lihat dengan saksama semakin majunya kehidupan manusia, 


kebutuhan manusia terus bertambah. Kebutuhan tersebut mencakup segala hal 


yang ingin dipenuhi manusia agar hidupnya sejahtera. Sayangnya ada 


keterbatasan untuk bisa memenuhi semua kebutuhan tersebut, yaitu terbatasnya 


benda pemuas kebutuhan. Terbatasnya benda pemuas kebutuhan karena adanya 


kelangkaan sumber daya yang memproduksi benda pemuas kebutuhan tersebut. 


1. Kelangkaan 


Seperti dinyatakan di atas, sumber daya langka. Ini artinyajumlahnya 


bukan tanpa batas. Bukan hanya sumber daya yang langka, tetapi barang dan 


jasa juga karena dihasilkan dari sumber daya yang langka. 


Hal yang perlu diketahui, meskipun sumber daya tersebut langka, 


tetapi memiliki alternatif penggunaan. Maksudnya sebuah sumber daya dapat 


digunakan untuk menghasilkan berbagai keperluan, tidak hanya satu. 


Misalnya, sumber daya manusia atau tenaga kerja dapat digunakanuntuk 


mengasilkan padi. Tenaga kerja juga bisa untuk menghasilkan senjata, 


mainan, mobil dan bentuk lainnya. Ini artinya sumber daya bukan hanya bisa 


menghasilkan satu produk, tetapi sangat banyak karena memiliki alternatif 


penggunaan. 


Ilmu ekonomi sebenarnya membahas kelangkaan. Kelangkaan ini 


mencakup jumlah,kualitas, tempat dan waktu. Sesuatu disebut langka karena 


jumlahnya terbatas. Sesuatu tidak disebut langka jika jumlahnya berlimpah, 


bermutu baik dan dapat ditemukan di segala tempat dan waktu. Contoh 


nyatanya adalah udara. Udara tidak langka karena bisa ada di mana saja dan 


jumlahnya sanyat banyak. Namun udara bersih makin langka di perkotaan 


karena banyak polusi udara. Ini artinya udara secara umum tidaklah langka, 


tetapi udara bersih justru langka tergantung tempat dan waktunya. 
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Kelangkaan sumber daya merupakan gal yang pasti dihadapi manusia. 


Oleh karena langka, manusia harus berfikir dengan cermat dalam 


menggunakan sumber daya. Tanah langka karena luasnya terbatas. Di atas 


tanah tersebut bisa didirikan apa saja. Misalnya rumah, gedung perkantoran, 


lapangan sepak bola, atau untuk pertanian. Kini banyak tanah yang 


digunakan untuk mendirikan pabrik dan gedung perkantoran akibatnya makin 


sedikit pula hasil pertanian yang diperoleh. Harga produk pertanianpun terus 


meningkatkan karena persediaannya yang sedikit. 


Kelangkaan juga dialami oleh tenaga kerja terutama menyangkut 


waktu mereka dalam bekerja. Jika tenaga kerja telah memilih satu pekerjaan 


tertentu, ia tidak bisa lagi bekerja di tempat lain dan waktu yang sama. 


Namun, meskipun sumber daya tersebut langka, sumber daya tersebut 


memiliki alternatif penggunaan. Dengan adanya alternatif penggunaan, maka 


manusia bisa melakukan pilihan. 


 


2. Pilihan 


Sumber daya memiliki alternatif penggunaan sehingga memungkinkan 


sumber daya tersebut digunakan untuk memproduksi berbagai macam barang 


atau jasa. Contohnya sebidang tanah bisa digunakan untuk menanam padi 


atau untuk kolam ikan. Bila digunakan untuk menanam padi akan 


menghasilkan padi. Jika digunakan untuk memelihara ikan akan 


menghasilkan ikan. 


Jumlah sumber daya yang terbatas tersebut mengharuskan adanya 


pemilikan sehingga harus dipikirkan penggunaannya. Keputusan untuk 


memiluiki sesuatu lebih banyak, memerlikan keputusan untuk memiliki 


sesuatu yang lain lebih sedikit. Misalnya, jika sumber daya tanah lebih 


banyak digunakan untuk membangun pabrik atau rumah, maka akan semakin 


sedikit sumber daya tanah yang bisa digunakan untuk pertanian. 


Demikian juga ketika masyarakat hendak memenuhi kebutuhan. Bila 


suatu kebutuhan telah terpenuhi, masyarakat ingin memenuhi kebutuhan yang 


lain. Ini menandakan bahwa manusia tidak pernah mengenal kara puas dalam 


memenuhi kebutuhanm sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Oleh 


karena itu, manusia harus melakukan pilihan. Misalnya apakah perlu 


membeli televisi baru, apakah perlu makan siang di restoran, atau apakah 


perlu berlibur ke luar negeri. Setiap pilihan yang dipilih akan mengurangi 


pilihan yang lain. Misalnya bila kamu memutuskan untuk membeli televisi 
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baru, kamu tidak bisa makan di restoran. Bila orang tua mu memutuskan 


membeli mobil baru, keinginan berlibur ke luar negeri tidak bisa terlaksana. 


Dengan demikian tidak diperolehnya sesuatu yang lain merupakan 


biaya atas dipilihnya sesuatu yang lebih banyak. Tidak terbelinya pakaian 


merupakan biaya dari lebih memilih membeli sepatu. Kesimpulannya, 


kelangkaan memunculkan pilihan, pilihan menimbulkan biaya. Biaya ini 


merupakan konsep penting ilmu ekonomi yang disebut biaya peluang 


(opportunity cost). 


 


3. Biaya Peluang (opportunity cost) 


Biaya peluang timbul karena adanya pilihan. Biaya peluang adalah 


biaya atau pengorbanan yang timbul karena harus melepas kesempatan yang 


dimiliki untuk menggunakan atau menikmati barang tertentu karena lebih 


memilih menggunakan atau menikmati barang lain. Besarnya biaya peluang 


sama dengan besar kesempatan yang dilepas atau tidak digunakan. 


Dalam kehidupan sehari-hari kita harus makan, minum, membeli buku, 


membeli sepatu, dan membeli seragam sekolah. Contoh-contoh tadi adalah 


biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhinya 


kita harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk membelinya. Hal ini berbeda 


dengan biaya peluang karena pada dasarnya biaya peluang tidak 


mengeluarkan biaya sedikitpun. 


Contohnya, setelah selesai ujian kenaikan kelas kamu dihadapkan pada 


dua pilihan, pilihan pertama yaitu membeli sepatu baru dengan budget Rp 


250.000,- dan pilihan kedua adalah berlibur ke rumah nenek. Jika kamu 


memutuskan untuk berlibur ke rumah nenek maka timbulah biaya peluang 


yaitu sebesar harga sepatu Rp 250.000,-. Dinamakan biaya peluang karena 


sebenarnya kamu memiliki kesemptan atau peluang untuk membeli sepatu 


seharga Rp 250.000,- akan tetapi kamu memilih untuk tidak 


menggunakannya. Apakah kamu kehilangan uang sebesar Rp 250.000,-? 


Tentu saja tidak. Disini bisa kita lihat bahwa biaya peluang itu tidak 


mengeluarkan biaya sedikitpun. 


 


4. Skala Prioritas 


Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan skala prioritas? 


Sebagaimana telah kamu ketahui, kebutuhan manusia sangat banyak 


hingga bisa dikatakan hampir tidak ada batasnya. Setiap kali manusia 


memenuhi kebutuhan tertentu, akan muncul kebutuhan berikutnya yang perlu 
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juga dipenuhi agar manusia bisa dikatakan sejahtera. Di sisi lan alat pemuas 


kebutuhan terbatas karena adanya kelangkaan. 


Misalnya jika kamu memiliki uang Rp 200.000,- hari ini dan kamu 


ingin memenuhi beberapa kebutuhan sekaligus seperti tas sekolah, sepatu 


sekolah, nonton bioskop, makan di restoran dan banyak lainnya. Uang sebesar 


Rp 200.000,- tersebut tidaklah cukup. Mungkin hanya cukup untuk membeli 


sepatu sekolah. Lalu, bagaimana memebuhi kebutuhan lainnya? Apakah 


kebutuhan lain tidak dapat dipenuhi? 


Di sinilah kamu perlu mengetahui dan mempraktikkan skala prioritas 


kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan manusia adalah urutan kebutuhan yang 


disusun berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan. Semakin penting suatu 


kebutuhan untuk dipenuhi, maka kebutuhan tersebut akan berada di daftar 


paling atas untuk dipenuhi. Dengan menyusun skala prioritas kebutuhan, 


dapat diketahui kebutuhan mana yang harus didahulukan dan kebutuhan mana 


yang dapat ditunda. 


Hal-hal yang mempengaruhi skala prioritas kebutuhan manusia 


sebagai berikut: 


a. Tingkat pendapatan. Alternatif pilihan bagi seseorang yang 


berpenghasilan tinggi, berbeda dengam orang yang berpenghasilan 


menengah atau rendah. 


b. Status sosial. Alternatif yang diprioritaskan bagi seorang guru berbeda 


dengan pedagang. 


c. Lingkungan. Lingkungan orang-orang kaya mempunyai alternatif 


pilihan yang berbeda dengan lingkungan orang-orang biasa. Dalam 


memenuhi kebutuhan, manusia mendahulukan kebutuhan yang 


dianggap penting, mendesak, dan pokok. Seteah kebutuhan-kebutuhan 


tersebut terpenuhi manusia akan memenuhi kebutuhan pada prioritas 


berikutnya, agar mencapai kepuasan yang maksimal. 


Seperti yang dicontohkan diatas, jika kamu saat ini memiliki uang Rp 


200.000,- dan kamu ingin memenuhi beberapa kebutuhan sekaligus, yaitu tas 


sekolah, sepatu sekolah, nonton di bioskop dan makan di restoran. Kebutuhan 


mana yang harus kamu penuhi terlebih dahulu berdasarkan skala prioritas? 


Untuk menentukannya kamu perlu mengetahui mana kebutuhan yang 


paling penting saat ini dan mendesak untuk dipenuhi. Misalnya jika kamu 


sudah tidak memiliki tas sekolah, sedangkan sepatu masih bisa dipakai untuk 


beberapa bulan ke depan. Selain itu, menonton di bioskop dan makan di 
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restoran tidak penting dibandingkan dua kebutuhan sebelumnya, maka penuhi 


dulu kebutuhan terhadap tas sekolah. Jika ada sisa uang, belikan untuk sepatu. 


Bila kamu pandang kebutuhan menonton di bioskop dan makan di 


restoran tidak penting, kamu bisa mengabaikan kedua kebutuhan tersebutdan 


menyimpan sisa uang setelah kamu belanjakan tas dan sepatu sekolah. 


Dengan mempraktikkan skala kebutuhan ini, kamu akan lebih lohi 


dalam memenuhi kebutuhanmu. Uang jajan yang diberikan orang tuamu 


kepadamu akan lebih bermanfaat dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan 


sehingga uang tersebut tidak terbuang percuma. 


Dengan mempraktikan skala kebutuhan ini kamu juga mengungkapkan 


rasa syukurmu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Membelanjakan uang sesuai 


dengan kebutuhan, tidak berfoya-foya dan selalu mengutamakan penting 


tidaknya suatu kebutuhan merupakan cara yang tepat untuk mensyukuri apa 


yang telah dianugerahkan Tuhan kepadamu dan keluargamu. 


 


5. Pengelolaan Keuangan 


Bagaimana cara kamu mengelola uang saku setiap harinya? Mengapa 


kita harus mengelola keuangan? Uang merupakan barang yang paling 


dibutuhkan karena dengan uang segala kebutuhan dapat dipenuhi. Namun 


tidak semua orang bisa mendapatkan dan memilikinya, hal tersebut 


menunjukkan bahwa uang memiliki sifat langka (scarcity). Untuk 


mendapatkan uang orang harus berkorban. Berbagai pekerjaan dilakukan 


untuk mendapatkan uang, dari pekerjaan ringan sampai dengan pekerjaan 


yang mempertaruhkan nyawa dilakukan demi uang. 


Dalam kehidupan sehari-hari kita perlu memahami bagaimana 


mengelola uang yang susah payah didapatkan. Dengan uang kira dapat 


mendapatkan segalanya, namun untuk mendapatkan uang tidak semudah 


menggunakannya. Orang tuamu selalu berpesan harus hemat, jangan boros 


dalam menggunakan uang karena hemat pangkal kaya. Artinya jika kita dapat 


mengelola uang dengan benar maka kita akan bahagia dan sejahtera. 


Permasalahannya bagaimana agar kita bisa mengelola uang dengan benar 


dalam hidup kita sehari-hari? 


Hal yang lebih penting yang harus kamu pahami dalam memenuhi 


kebutuhan, kita dianjurkan untuk tidak bersikap boros. Agama kita 


mengajarkan kita untuk hidup sederhana, tidak menghambur-hamburkan 


uang, tidak bergaya hidup mewah dan selalu bersyukur. Jika kamu mampu 


mengelola keuanganmu dengan baik, sebenarnya kamu sudah menerapkan 
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ajaran agamamu tersebut. Dengan berbelanja sesuai kebutuhan, selalu 


menabung, hidup sederhana dan selalu bersyukur, kamu bisa mengelola 


keianganmu sekaligus menerapkan ajaran agamamu dengan baik. 


 


 


Metode Pembelajaran : 


Pendekatan   : Saintific 


Strategi pembelajaran  : Pembelajaran Kooperatif 


Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi kelompok, dan 


Pemberian Tugas 


 


Sumber Belajar : 


1. Buku paket ekonomi Yudhistira kelas X Kurikulum 2013 


2. Buku-buku ekonomi penunjang yang relevan 


3. Media massa cetak/ elektronik 


 


Media dan Alat Pembelajaran : 


1. File PPT 


2. Laptop 


3. Papan Tulis 


4. Spidol 


 


Kegiatan Pembelajaran : 


Pertemuan 1 (3 x 45 menit) 


No. Kegiatan  Waktu 


1. Pendahuluan 


a. Guru mengucapkan salam, berdoa, mengecek 


kehadiran siswa, dan mengkoordinasi kesiapan kelas 


b. Menyampaikan Skenario pembelajaran 


c. Guru melakukan apersepsi tentang pelajaran 


pertemuan sebelumnya 


 


20 menit 


2. Kegiatan Inti 


a. Guru membahas setiap sub bab untuk memberikan 


gambaran kepada siswa tentang bab masalah 


ekonomi dan cara mengatasinya 


b. Peserta didik menanyakan hal hal yang belum 


 


100 menit 







 Page 8 
 


diketahui 


c. Guru melemparkan kembali pertanyaan kepada 


peserta didik sebagai upaya untuk memancing 


keaktifan peserta didik 


d. Peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan 


oleh Guru 


e. Peserta didik mengekslorasi dan mengasosiasi materi 


tiap tiap sub bab 


f. Guru memberikan instruksi kepada siswa untuk 


membuat kelompok diskusi 


g. Guru memberikan 1 sub bab berbeda kepada setiap 


kelompok 


h. Garu memberi informasi bahwa diskusi kelompok 


adalah dengan Jigsaw 


i. Guru memberi instruksi kepada tiap kelompok untuk 


membuat laporan dan bahan presentasi 


j. Peserta didik mengeksplorasi materi 


k. Peserta didik mengasosiasikan materi yang telah 


dieksplor untuk penyusunan laporan dan bahan 


presentasi 


l. Peserta didik mempresentasikan hasil analisis di 


depan kelas dengan kelompok Jigsaw 


 


3. Penutup 


a. Melaksanakan refleksi dengan mengajukan 


pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari materi 


yang telah disampaikan dan memberikan motivasi 


kepada peserta didik 


b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan 


memberikan tugas individu ataupun kelompok yang 


dikerjakan di rumah kemudian dikumpulkan pada 


pertemuan berikutnya 


c. Menyampaikan rencana pembelajaran pada 


pertemuan berikutnya. 


d. Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan 


mengucapkan salam 


 


15 menit 
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Penilaian  


A. PenilaianKognitif,PsikomotorDan Afektif(KPA) 


1. KOGNITIF 


No. Aspek yang dinilai Skor 


1 Uji Lisan / Tulis  


 a. jawaban benar 81-90 


 b. jawaban kurang lengkap 71-80 


 c. jawaban salah 70 


 


2. PSIKOMOTOR 


Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Skor Keterangan 


1. Respon jika 


diberi 


pertanyaan 


 Langsung menjawab 


 Berpikir dahulu 


 Lama menjawab 


5 


4 


3 


Sangat baik 


Baik 


Cukup 


2. Kemampuan 


menjawab 


pertanyaan 


 Tepat 


 Kurang tepat 


 Tidak tepat 


5 


4 


3 


Sangat baik 


Baik 


Cukup  


 


3. AFEKTIF 


Aspek Penilaian  Skor Kriteria Penilaian 


 


1. Kerapian 86-100 


76-85 


60-75 


< 60 


Sangat Baik  


Baik  


Cukup   


Kurang  


2. Kepribadian 86-100 


76-85 


60-75 


<60 


Sangat Baik  


Baik  


Cukup   


Kurang  


3. Sikap 86-100 


76-85 


60-75 


<60 


Sangat Baik 


Baik  


Cukup   


Kurang  


 


Format Penilaian Kognitif,PsikomotorDan Afektif (KPA) 


No 


 


Nama Siswa 


 


Kognitif 


 


Afektif 


 


Psikomotor 


 


Jumlah Skor 


(tertinggi 100) 


1.      


2.      


3.      


4.      


5.      


 


Ket: Jumlah skor = [Kognitif (80) + Afektif (20) + Psikomotor (100)] : 2 
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B. Penilaian Tugas 


No 


 


Nama Siswa 


 


Ketepatan 


Waktu 


Content 


(Isi) 


Kerapian 


 


Skor 


 


1.      


2.      


3.      


4.      


5.      


 


Ket: 


1. Ketepatan waktu 


a. Tepat waktu  : 9-10 


b. Kurang tepat waktu : 7-8 


c. Tidak tepat waktu : 5-6 


2. Content (Isi) 


a. Sangat Baik  : 76-80 


b. Baik   : 71-75 


c. Cukup   : 65-70 


d. Kurang  : < 65 


3. Kerapian 


a. Rapi   : 9-10 


b. Kurang rapi  : 7-8 


c. Tidak rapi  : 5-6 


4. Skor akhir maksimal adalah 100 


 


C. Penilaian Keaktifan 


No 


 


Nama Siswa 


 


Bertanya 


(50%) 


Menjawab 


(50%) 


Skor 


 


1.     


2.     


3.     


4.     


5.     


Ket: 


1. Bertanya 


a. Sangat Baik : 86-100 


b. Baik  : 76-85 


c. Cukup  : 60-70 


d. Kurang  : < 60 


2. Menjawab 


a. Sangat Baik : 86-100 


b. Baik  : 76-85 


c. Cukup  : 60-70 


d. Kurang  : < 60 
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FORMAT PENILAIAN AKHIR 


 KKM:  


No. Nama Siswa KPA 


(10%) 


Tugas 


(10%) 


Keaktifan 


(10%) 


Uji 


Kompetensi 


(70%) 


Nilai 


akhir 


1.       


2.       


3.       


4.       


5.       


 


 


 


 


 Yogyakarta, 3September 2014 


Guru Mata Pelajaran Ekonomi Mahasiswa PPL UNY 


 


 


 


 


Drs. Puji Suharjoko 


NIP. 1961022 199003 1004 


Adif Anityo Sigit 


NIM 11403244063 
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LAMPIRAN 


 


SOAL KASUS 


Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran terbuka di Indonesia per 


Agustus 2013 mencapai  7,39 juta orang. Angka itu lebih tinggi dari data Februari 


2013 dengan angka pengangguran terbuka 7,17 juta orang. 


Berdasarkan data BPS, 6 November 2013, tingkat partisipasi angkatan kerja 66,9 


persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,25 persen. 


Pengangguran terbuka terbanyak berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan 


(SMK), sekitar 11,19 persen. Kemudia lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) 


sebanyak 9,74 persen dan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 7,6 persen. 


Selain itu, jumlah angkatan kerja di Indonesia per Agustus adalah 118,19 juta. Jumlah 


yang bekerja dengan status pekerja tidak penuh yaitu 36,1 juta. Rinciannya, 10,89 


juta setengah penganggur dan sisanya 25,92 juta pekerja paruh waktu. 


Sumber: tempo.co, 6 November 2013 


Pertanyaan: 


1. Jelaskan mengapa bisa terjadi pengangguran menurut kasus di atas? 


2. Apa kebijakan yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah 


dalam kasus tersebut? 


3. Dari kasus di atas diketahui bahwa pengangguran terbanyak berasal dari 


SMK. Mengapa hal ini bisa terjadi padahal lulusan SMK sudah dibekali 


dengan keterampilan? Jelaskan! 


4. Jika banyak pengangguran, apakah akibatnya bagi kehidupan sosial 


masyarakat? Mungkinkah karena banyaknya pengangguran menyebabkan 


banyak kejahatan? 
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LAMPIRAN 


 


TEKA TEKI SILANG 


                


                


                


                


                


                


                


                


                


                


                


                


                


 


Pertanyaan 


Mendatar 


1 Biaya Peluang (ing) 


4 alat pemuas kebutuhan terbatas 


6 banyak alternatif penggunaan sumber daya 


8 tujuan memenuhi kebutuhan 


 


Menurun 


2 urutan memenuhi kebutuhan 


3 sifat langka (ing) 


5 mempengaruhi skala prioritas 


7 tujuan mengelola keuangan 
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Jawaban 


  o p p o r t u n i t y    


   r           s  


   i           c  


   o   k e l a n g k a a n 


   r     i      r  


  p i l i h a n      c  


   t   e  g      i  


   a   m  k      t  


   s   a  u      y  


      t  n        


        g        


s e j a h t e r a        


        n        
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 


KURIKULUM 2013 


 


Nama Sekolah  : SMA N 7 YOGYAKARTA 


Mata Pelajaran  : Ekonomi 


Kelas / Semester  : X IIS 2 / Ganjil 


Materi Pokok   : Masalah Ekonomi Dan Cara Mengatasinya 


Pertemuan ke   : 3 


Alokasi Waktu  : 3 x 45 Menit 


 


Kompetensi Inti : 


1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya; 


2. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 


(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 


menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi   atas berbagai permasalahan 


dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 


dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia; 


3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 


prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 


teknologi, seni, budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 


kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 


kejadian,  serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 


spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah; 


4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 


terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 


mandiri,dan mampu menggunakan metoda sesuai  kaidah keilmuan. 


 


Kompetensi Dasar : 


1. Menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya 


2. Melaporkan hasil analisis masalah ekonomi  dan cara mengatasinya 


 


Indikator Pencapaian Kompetensi : 


1. Terlibat aktif dalam menganalisis masalah ekonomi 


2. Terlibat aktif dalam menganalisis cara mengatasi masalah ekonomi 


3. Dapat melaporkan hasil analisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya 
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Tujuan Pembelajaran : 


1. Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, kritis, dan analitis dalam mengatasi 


permasalahan ekonomi. 


2. Menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya. 


3. Melaporkan hasil analisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya. 


 


Materi Pembelajaran : 


A. Inti Masalah Ekonomi 


Pada dasarnya setiap manusia ingin sejahtera. Artinya manusia ingin sekali 


semua kebutuhannya tercukupi, kalau bisa berlebih. Namun dapatkah manusia 


mewujudkan hal tersebut? 


Jika kita lihat dengan saksama semakin majunya kehidupan manusia, 


kebutuhan manusia terus bertambah. Kebutuhan tersebut mencakup segala hal 


yang ingin dipenuhi manusia agar hidupnya sejahtera. Sayangnya ada 


keterbatasan untuk bisa memenuhi semua kebutuhan tersebut, yaitu terbatasnya 


benda pemuas kebutuhan. Terbatasnya benda pemuas kebutuhan karena adanya 


kelangkaan sumber daya yang memproduksi benda pemuas kebutuhan tersebut. 


1. Kelangkaan 


Seperti dinyatakan di atas, sumber daya langka. Ini artinyajumlahnya 


bukan tanpa batas. Bukan hanya sumber daya yang langka, tetapi barang dan 


jasa juga karena dihasilkan dari sumber daya yang langka. 


Hal yang perlu diketahui, meskipun sumber daya tersebut langka, 


tetapi memiliki alternatif penggunaan. Maksudnya sebuah sumber daya dapat 


digunakan untuk menghasilkan berbagai keperluan, tidak hanya satu. 


Misalnya, sumber daya manusia atau tenaga kerja dapat digunakanuntuk 


mengasilkan padi. Tenaga kerja juga bisa untuk menghasilkan senjata, 


mainan, mobil dan bentuk lainnya. Ini artinya sumber daya bukan hanya bisa 


menghasilkan satu produk, tetapi sangat banyak karena memiliki alternatif 


penggunaan. 


Ilmu ekonomi sebenarnya membahas kelangkaan. Kelangkaan ini 


mencakup jumlah,kualitas, tempat dan waktu. Sesuatu disebut langka karena 


jumlahnya terbatas. Sesuatu tidak disebut langka jika jumlahnya berlimpah, 


bermutu baik dan dapat ditemukan di segala tempat dan waktu. Contoh 


nyatanya adalah udara. Udara tidak langka karena bisa ada di mana saja dan 


jumlahnya sanyat banyak. Namun udara bersih makin langka di perkotaan 


karena banyak polusi udara. Ini artinya udara secara umum tidaklah langka, 


tetapi udara bersih justru langka tergantung tempat dan waktunya. 
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Kelangkaan sumber daya merupakan gal yang pasti dihadapi manusia. 


Oleh karena langka, manusia harus berfikir dengan cermat dalam 


menggunakan sumber daya. Tanah langka karena luasnya terbatas. Di atas 


tanah tersebut bisa didirikan apa saja. Misalnya rumah, gedung perkantoran, 


lapangan sepak bola, atau untuk pertanian. Kini banyak tanah yang 


digunakan untuk mendirikan pabrik dan gedung perkantoran akibatnya makin 


sedikit pula hasil pertanian yang diperoleh. Harga produk pertanianpun terus 


meningkatkan karena persediaannya yang sedikit. 


Kelangkaan juga dialami oleh tenaga kerja terutama menyangkut 


waktu mereka dalam bekerja. Jika tenaga kerja telah memilih satu pekerjaan 


tertentu, ia tidak bisa lagi bekerja di tempat lain dan waktu yang sama. 


Namun, meskipun sumber daya tersebut langka, sumber daya tersebut 


memiliki alternatif penggunaan. Dengan adanya alternatif penggunaan, maka 


manusia bisa melakukan pilihan. 


 


2. Pilihan 


Sumber daya memiliki alternatif penggunaan sehingga memungkinkan 


sumber daya tersebut digunakan untuk memproduksi berbagai macam barang 


atau jasa. Contohnya sebidang tanah bisa digunakan untuk menanam padi 


atau untuk kolam ikan. Bila digunakan untuk menanam padi akan 


menghasilkan padi. Jika digunakan untuk memelihara ikan akan 


menghasilkan ikan. 


Jumlah sumber daya yang terbatas tersebut mengharuskan adanya 


pemilikan sehingga harus dipikirkan penggunaannya. Keputusan untuk 


memiluiki sesuatu lebih banyak, memerlikan keputusan untuk memiliki 


sesuatu yang lain lebih sedikit. Misalnya, jika sumber daya tanah lebih 


banyak digunakan untuk membangun pabrik atau rumah, maka akan semakin 


sedikit sumber daya tanah yang bisa digunakan untuk pertanian. 


Demikian juga ketika masyarakat hendak memenuhi kebutuhan. Bila 


suatu kebutuhan telah terpenuhi, masyarakat ingin memenuhi kebutuhan yang 


lain. Ini menandakan bahwa manusia tidak pernah mengenal kara puas dalam 


memenuhi kebutuhanm sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Oleh 


karena itu, manusia harus melakukan pilihan. Misalnya apakah perlu 


membeli televisi baru, apakah perlu makan siang di restoran, atau apakah 


perlu berlibur ke luar negeri. Setiap pilihan yang dipilih akan mengurangi 


pilihan yang lain. Misalnya bila kamu memutuskan untuk membeli televisi 
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baru, kamu tidak bisa makan di restoran. Bila orang tua mu memutuskan 


membeli mobil baru, keinginan berlibur ke luar negeri tidak bisa terlaksana. 


Dengan demikian tidak diperolehnya sesuatu yang lain merupakan 


biaya atas dipilihnya sesuatu yang lebih banyak. Tidak terbelinya pakaian 


merupakan biaya dari lebih memilih membeli sepatu. Kesimpulannya, 


kelangkaan memunculkan pilihan, pilihan menimbulkan biaya. Biaya ini 


merupakan konsep penting ilmu ekonomi yang disebut biaya peluang 


(opportunity cost). 


3. Biaya Peluang (opportunity cost) 


Biaya peluang timbul karena adanya pilihan. Biaya peluang adalah 


biaya atau pengorbanan yang timbul karena harus melepas kesempatan yang 


dimiliki untuk menggunakan atau menikmati barang tertentu karena lebih 


memilih menggunakan atau menikmati barang lain. Besarnya biaya peluang 


sama dengan besar kesempatan yang dilepas atau tidak digunakan. 


Dalam kehidupan sehari-hari kita harus makan, minum, membeli buku, 


membeli sepatu, dan membeli seragam sekolah. Contoh-contoh tadi adalah 


biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhinya 


kita harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk membelinya. Hal ini berbeda 


dengan biaya peluang karena pada dasarnya biaya peluang tidak 


mengeluarkan biaya sedikitpun. 


Contohnya, setelah selesai ujian kenaikan kelas kamu dihadapkan pada 


dua pilihan, pilihan pertama yaitu membeli sepatu baru dengan budget Rp 


250.000,- dan pilihan kedua adalah berlibur ke rumah nenek. Jika kamu 


memutuskan untuk berlibur ke rumah nenek maka timbulah biaya peluang 


yaitu sebesar harga sepatu Rp 250.000,-. Dinamakan biaya peluang karena 


sebenarnya kamu memiliki kesemptan atau peluang untuk membeli sepatu 


seharga Rp 250.000,- akan tetapi kamu memilih untuk tidak 


menggunakannya. Apakah kamu kehilangan uang sebesar Rp 250.000,-? 


Tentu saja tidak. Disini bisa kita lihat bahwa biaya peluang itu tidak 


mengeluarkan biaya sedikitpun. 


 


Metode Pembelajaran : 


Pendekatan   : Saintific 


Strategi pembelajaran  : Pembelajaran Kooperatif 


Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi kelompok, dan 


Pemberian Tugas 
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Sumber Belajar : 


1. Buku paket ekonomi Yudhistira kelas X Kurikulum 2013 


2. Buku-buku ekonomi penunjang yang relevan 


3. Media massa cetak/ elektronik 


 


Media dan Alat Pembelajaran : 


1. File PPT 


2. Laptop 


3. Papan Tulis 


4. Spidol 


 


 


Kegiatan Pembelajaran : 


Pertemuan 1 (3 x 45 menit) 


No. Kegiatan  Waktu 


1. Pendahuluan 


a. Guru mengucapkan salam, berdoa, mengecek 


kehadiran siswa, dan mengkoordinasi kesiapan kelas 


b. Menyampaikan Kompetensi Dasar dan Tujuan 


Pembelajaran 


c. Menyampaikan Skenario pembelajaran 


d. Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 


pembelajaran 


e. Guru melakukan apersepsi tentang pelajaran 


pertemuan sebelumnya 


 


15 menit 


2. Kegiatan Inti 


a. Guru mengecek tugas yang diberikan pertemuan 


sebelumnya 


b. Guru memberikan pertanyaan komunikatif tentang 


Masalah Ekonomi 


c. Peserta didik mengamati dan kemudian 


mengemukakan pendapat tentang contoh dan 


pengertian masalah ekonomi 


d. Guru menginstruksikan peserta didik untuk membuat 


kelompok 


e. Guru memberikan soal studi kasus kepada peserta 


 


60 menit 
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didik 


f. Peserta didik mengamati soal studi kasus dan 


mangkaitkannya dengan materi 


g. Peserta didik mengeksplorasi materi 


h. Peserta didik mengasosiasikan materi yang telah 


dieksplor untuk bahan pertimbangan melakukan 


analaisis terhadap masalah dan kemudian 


memecahkan masalah yang ada di soal studi kasus 


i. Peserta didik membuat laporan analisis 


j. Peserta didik mempresentasikan hasil analisis di 


depan kelas 


3. Penutup 


a. Melaksanakan refleksi dengan mengajukan 


pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari materi 


yang telah disampaikan dan memberikan motivasi 


kepada peserta didik 


b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan 


memberikan tugas individu ataupun kelompok yang 


dikerjakan di rumah kemudian dikumpulkan pada 


pertemuan berikutnya 


c. Menyampaikan rencana pembelajaran pada 


pertemuan berikutnya. 


d. Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan 


mengucapkan salam 


 


10 menit 


 


 


 


Penilaian  


A. PenilaianKognitif,PsikomotorDan Afektif(KPA) 


1. KOGNITIF 


No. Aspek yang dinilai Skor 


1 Uji Lisan / Tulis  


 a. jawaban benar 81-90 


 b. jawaban kurang lengkap 71-80 


 c. jawaban salah 70 
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2. PSIKOMOTOR 


Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Skor Keterangan 


1. Respon jika 


diberi 


pertanyaan 


 Langsung menjawab 


 Berpikir dahulu 


 Lama menjawab 


5 


4 


3 


Sangat baik 


Baik 


Cukup 


2. Kemampuan 


menjawab 


pertanyaan 


 Tepat 


 Kurang tepat 


 Tidak tepat 


5 


4 


3 


Sangat baik 


Baik 


Cukup  


 


3. AFEKTIF 


Aspek Penilaian  Skor Kriteria Penilaian 


 


1. Kerapian 86-100 


76-85 


60-75 


< 60 


Sangat Baik  


Baik  


Cukup   


Kurang  


2. Kepribadian 86-100 


76-85 


60-75 


<60 


Sangat Baik  


Baik  


Cukup   


Kurang  


3. Sikap 86-100 


76-85 


60-75 


<60 


Sangat Baik 


Baik  


Cukup   


Kurang  


 


Format Penilaian Kognitif,PsikomotorDan Afektif (KPA) 


No 


 


Nama Siswa 


 


Kognitif 


 


Afektif 


 


Psikomotor 


 


Jumlah Skor 


(tertinggi 100) 


1.      


2.      


3.      


4.      


5.      


 


Ket: Jumlah skor = [Kognitif (80) + Afektif (20) + Psikomotor (100)] : 2 


B. Penilaian Tugas 


No 


 


Nama Siswa 


 


Ketepatan 


Waktu 


Content 


(Isi) 


Kerapian 


 


Skor 


 


1.      


2.      


3.      


4.      


5.      


 


Ket: 


1. Ketepatan waktu 


a. Tepat waktu  : 9-10 


b. Kurang tepat waktu : 7-8 
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c. Tidak tepat waktu : 5-6 


2. Content (Isi) 


a. Sangat Baik  : 76-80 


b. Baik   : 71-75 


c. Cukup   : 65-70 


d. Kurang  : < 65 


3. Kerapian 


a. Rapi   : 9-10 


b. Kurang rapi  : 7-8 


c. Tidak rapi  : 5-6 


4. Skor akhir maksimal adalah 100 


 


C. Penilaian Keaktifan 


No 


 


Nama Siswa 


 


Bertanya 


(50%) 


Menjawab 


(50%) 


Skor 


 


1.     


2.     


3.     


4.     


5.     


Ket: 


1. Bertanya 


a. Sangat Baik : 86-100 


b. Baik  : 76-85 


c. Cukup  : 60-70 


d. Kurang  : < 60 


2. Menjawab 


a. Sangat Baik : 86-100 


b. Baik  : 76-85 


c. Cukup  : 60-70 


d. Kurang  : < 60 
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FORMAT PENILAIAN AKHIR 


 KKM:  


No. Nama Siswa KPA 


(10%) 


Tugas 


(10%) 


Keaktifan 


(10%) 


Uji 


Kompetensi 


(70%) 


Nilai 


akhir 


1.       


2.       


3.       


4.       


5.       


 


 


 


 


 Yogyakarta, 27 Agustus 2014 


Guru Mata Pelajaran Ekonomi Mahasiswa PPL UNY 


 


 


 


 


Drs. Puji Suharjoko 


NIP. 1961022 199003 1004 


Adif Anityo Sigit 


NIM 11403244063 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 


KURIKULUM 2013 


 


Nama Sekolah  : SMA N 7 YOGYAKARTA 


Mata Pelajaran  : Ekonomi 


Kelas / Semester  : X IIS 2 / Ganjil 


Materi Pokok   : Masalah Ekonomi Dan Cara Mengatasinya 


Pertemuan ke   : 4 


Alokasi Waktu  : 3 x 45 Menit 


 


Kompetensi Inti : 


1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya; 


2. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 


(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 


menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi   atas berbagai permasalahan 


dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 


dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia; 


3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 


prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 


teknologi, seni, budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 


kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 


kejadian,  serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 


spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah; 


4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 


terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 


mandiri,dan mampu menggunakan metoda sesuai  kaidah keilmuan. 


 


Kompetensi Dasar : 


1. Menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya 


2. Melaporkan hasil analisis masalah ekonomi  dan cara mengatasinya 


 


Indikator Pencapaian Kompetensi : 


1. Terlibat aktif dalam menganalisis masalah ekonomi 


2. Terlibat aktif dalam menganalisis cara mengatasi masalah ekonomi 


3. Dapat melaporkan hasil analisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya 
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Tujuan Pembelajaran : 


1. Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, kritis, dan analitis dalam mengatasi 


permasalahan ekonomi. 


2. Menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya. 


3. Melaporkan hasil analisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya. 


 


Materi Pembelajaran : 


A. Inti Masalah Ekonomi 


Pada dasarnya setiap manusia ingin sejahtera. Artinya manusia ingin sekali 


semua kebutuhannya tercukupi, kalau bisa berlebih. Namun dapatkah manusia 


mewujudkan hal tersebut? 


Jika kita lihat dengan saksama semakin majunya kehidupan manusia, 


kebutuhan manusia terus bertambah. Kebutuhan tersebut mencakup segala hal 


yang ingin dipenuhi manusia agar hidupnya sejahtera. Sayangnya ada 


keterbatasan untuk bisa memenuhi semua kebutuhan tersebut, yaitu terbatasnya 


benda pemuas kebutuhan. Terbatasnya benda pemuas kebutuhan karena adanya 


kelangkaan sumber daya yang memproduksi benda pemuas kebutuhan tersebut. 


1. Kelangkaan 


Seperti dinyatakan di atas, sumber daya langka. Ini artinyajumlahnya 


bukan tanpa batas. Bukan hanya sumber daya yang langka, tetapi barang dan 


jasa juga karena dihasilkan dari sumber daya yang langka. 


Hal yang perlu diketahui, meskipun sumber daya tersebut langka, 


tetapi memiliki alternatif penggunaan. Maksudnya sebuah sumber daya dapat 


digunakan untuk menghasilkan berbagai keperluan, tidak hanya satu. 


Misalnya, sumber daya manusia atau tenaga kerja dapat digunakanuntuk 


mengasilkan padi. Tenaga kerja juga bisa untuk menghasilkan senjata, 


mainan, mobil dan bentuk lainnya. Ini artinya sumber daya bukan hanya bisa 


menghasilkan satu produk, tetapi sangat banyak karena memiliki alternatif 


penggunaan. 


Ilmu ekonomi sebenarnya membahas kelangkaan. Kelangkaan ini 


mencakup jumlah,kualitas, tempat dan waktu. Sesuatu disebut langka karena 


jumlahnya terbatas. Sesuatu tidak disebut langka jika jumlahnya berlimpah, 


bermutu baik dan dapat ditemukan di segala tempat dan waktu. Contoh 


nyatanya adalah udara. Udara tidak langka karena bisa ada di mana saja dan 


jumlahnya sanyat banyak. Namun udara bersih makin langka di perkotaan 


karena banyak polusi udara. Ini artinya udara secara umum tidaklah langka, 


tetapi udara bersih justru langka tergantung tempat dan waktunya. 







 Page 3 
 


Kelangkaan sumber daya merupakan gal yang pasti dihadapi manusia. 


Oleh karena langka, manusia harus berfikir dengan cermat dalam 


menggunakan sumber daya. Tanah langka karena luasnya terbatas. Di atas 


tanah tersebut bisa didirikan apa saja. Misalnya rumah, gedung perkantoran, 


lapangan sepak bola, atau untuk pertanian. Kini banyak tanah yang 


digunakan untuk mendirikan pabrik dan gedung perkantoran akibatnya makin 


sedikit pula hasil pertanian yang diperoleh. Harga produk pertanianpun terus 


meningkatkan karena persediaannya yang sedikit. 


Kelangkaan juga dialami oleh tenaga kerja terutama menyangkut 


waktu mereka dalam bekerja. Jika tenaga kerja telah memilih satu pekerjaan 


tertentu, ia tidak bisa lagi bekerja di tempat lain dan waktu yang sama. 


Namun, meskipun sumber daya tersebut langka, sumber daya tersebut 


memiliki alternatif penggunaan. Dengan adanya alternatif penggunaan, maka 


manusia bisa melakukan pilihan. 


 


2. Pilihan 


Sumber daya memiliki alternatif penggunaan sehingga memungkinkan 


sumber daya tersebut digunakan untuk memproduksi berbagai macam barang 


atau jasa. Contohnya sebidang tanah bisa digunakan untuk menanam padi 


atau untuk kolam ikan. Bila digunakan untuk menanam padi akan 


menghasilkan padi. Jika digunakan untuk memelihara ikan akan 


menghasilkan ikan. 


Jumlah sumber daya yang terbatas tersebut mengharuskan adanya 


pemilikan sehingga harus dipikirkan penggunaannya. Keputusan untuk 


memiluiki sesuatu lebih banyak, memerlikan keputusan untuk memiliki 


sesuatu yang lain lebih sedikit. Misalnya, jika sumber daya tanah lebih 


banyak digunakan untuk membangun pabrik atau rumah, maka akan semakin 


sedikit sumber daya tanah yang bisa digunakan untuk pertanian. 


Demikian juga ketika masyarakat hendak memenuhi kebutuhan. Bila 


suatu kebutuhan telah terpenuhi, masyarakat ingin memenuhi kebutuhan yang 


lain. Ini menandakan bahwa manusia tidak pernah mengenal kara puas dalam 


memenuhi kebutuhanm sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Oleh 


karena itu, manusia harus melakukan pilihan. Misalnya apakah perlu 


membeli televisi baru, apakah perlu makan siang di restoran, atau apakah 


perlu berlibur ke luar negeri. Setiap pilihan yang dipilih akan mengurangi 


pilihan yang lain. Misalnya bila kamu memutuskan untuk membeli televisi 
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baru, kamu tidak bisa makan di restoran. Bila orang tua mu memutuskan 


membeli mobil baru, keinginan berlibur ke luar negeri tidak bisa terlaksana. 


Dengan demikian tidak diperolehnya sesuatu yang lain merupakan 


biaya atas dipilihnya sesuatu yang lebih banyak. Tidak terbelinya pakaian 


merupakan biaya dari lebih memilih membeli sepatu. Kesimpulannya, 


kelangkaan memunculkan pilihan, pilihan menimbulkan biaya. Biaya ini 


merupakan konsep penting ilmu ekonomi yang disebut biaya peluang 


(opportunity cost). 


3. Biaya Peluang (opportunity cost) 


Biaya peluang timbul karena adanya pilihan. Biaya peluang adalah 


biaya atau pengorbanan yang timbul karena harus melepas kesempatan yang 


dimiliki untuk menggunakan atau menikmati barang tertentu karena lebih 


memilih menggunakan atau menikmati barang lain. Besarnya biaya peluang 


sama dengan besar kesempatan yang dilepas atau tidak digunakan. 


Dalam kehidupan sehari-hari kita harus makan, minum, membeli buku, 


membeli sepatu, dan membeli seragam sekolah. Contoh-contoh tadi adalah 


biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhinya 


kita harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk membelinya. Hal ini berbeda 


dengan biaya peluang karena pada dasarnya biaya peluang tidak 


mengeluarkan biaya sedikitpun. 


Contohnya, setelah selesai ujian kenaikan kelas kamu dihadapkan pada 


dua pilihan, pilihan pertama yaitu membeli sepatu baru dengan budget Rp 


250.000,- dan pilihan kedua adalah berlibur ke rumah nenek. Jika kamu 


memutuskan untuk berlibur ke rumah nenek maka timbulah biaya peluang 


yaitu sebesar harga sepatu Rp 250.000,-. Dinamakan biaya peluang karena 


sebenarnya kamu memiliki kesemptan atau peluang untuk membeli sepatu 


seharga Rp 250.000,- akan tetapi kamu memilih untuk tidak 


menggunakannya. Apakah kamu kehilangan uang sebesar Rp 250.000,-? 


Tentu saja tidak. Disini bisa kita lihat bahwa biaya peluang itu tidak 


mengeluarkan biaya sedikitpun. 


 


4. Skala Prioritas 


Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan skala prioritas? 


Sebagaimana telah kamu ketahui, kebutuhan manusia sangat banyak 


hingga bisa dikatakan hampir tidak ada batasnya. Setiap kali manusia 


memenuhi kebutuhan tertentu, akan muncul kebutuhan berikutnya yang perlu 
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juga dipenuhi agar manusia bisa dikatakan sejahtera. Di sisi lan alat pemuas 


kebutuhan terbatas karena adanya kelangkaan. 


Misalnya jika kamu memiliki uang Rp 200.000,- hari ini dan kamu 


ingin memenuhi beberapa kebutuhan sekaligus seperti tas sekolah, sepatu 


sekolah, nonton bioskop, makan di restoran dan banyak lainnya. Uang sebesar 


Rp 200.000,- tersebut tidaklah cukup. Mungkin hanya cukup untuk membeli 


sepatu sekolah. Lalu, bagaimana memebuhi kebutuhan lainnya? Apakah 


kebutuhan lain tidak dapat dipenuhi? 


Di sinilah kamu perlu mengetahui dan mempraktikkan skala prioritas 


kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan manusia adalah urutan kebutuhan yang 


disusun berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan. Semakin penting suatu 


kebutuhan untuk dipenuhi, maka kebutuhan tersebut akan berada di daftar 


paling atas untuk dipenuhi. Dengan menyusun skala prioritas kebutuhan, 


dapat diketahui kebutuhan mana yang harus didahulukan dan kebutuhan mana 


yang dapat ditunda. 


Hal-hal yang mempengaruhi skala prioritas kebutuhan manusia 


sebagai berikut: 


a. Tingkat pendapatan. Alternatif pilihan bagi seseorang yang 


berpenghasilan tinggi, berbeda dengam orang yang berpenghasilan 


menengah atau rendah. 


b. Status sosial. Alternatif yang diprioritaskan bagi seorang guru berbeda 


dengan pedagang. 


c. Lingkungan. Lingkungan orang-orang kaya mempunyai alternatif 


pilihan yang berbeda dengan lingkungan orang-orang biasa. Dalam 


memenuhi kebutuhan, manusia mendahulukan kebutuhan yang 


dianggap penting, mendesak, dan pokok. Seteah kebutuhan-kebutuhan 


tersebut terpenuhi manusia akan memenuhi kebutuhan pada prioritas 


berikutnya, agar mencapai kepuasan yang maksimal. 


Seperti yang dicontohkan diatas, jika kamu saat ini memiliki uang Rp 


200.000,- dan kamu ingin memenuhi beberapa kebutuhan sekaligus, yaitu tas 


sekolah, sepatu sekolah, nonton di bioskop dan makan di restoran. Kebutuhan 


mana yang harus kamu penuhi terlebih dahulu berdasarkan skala prioritas? 


Untuk menentukannya kamu perlu mengetahui mana kebutuhan yang 


paling penting saat ini dan mendesak untuk dipenuhi. Misalnya jika kamu 


sudah tidak memiliki tas sekolah, sedangkan sepatu masih bisa dipakai untuk 


beberapa bulan ke depan. Selain itu, menonton di bioskop dan makan di 
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restoran tidak penting dibandingkan dua kebutuhan sebelumnya, maka penuhi 


dulu kebutuhan terhadap tas sekolah. Jika ada sisa uang, belikan untuk sepatu. 


Bila kamu pandang kebutuhan menonton di bioskop dan makan di 


restoran tidak penting, kamu bisa mengabaikan kedua kebutuhan tersebutdan 


menyimpan sisa uang setelah kamu belanjakan tas dan sepatu sekolah. 


Dengan mempraktikkan skala kebutuhan ini, kamu akan lebih lohi 


dalam memenuhi kebutuhanmu. Uang jajan yang diberikan orang tuamu 


kepadamu akan lebih bermanfaat dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan 


sehingga uang tersebut tidak terbuang percuma. 


Dengan mempraktikan skala kebutuhan ini kamu juga mengungkapkan 


rasa syukurmu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Membelanjakan uang sesuai 


dengan kebutuhan, tidak berfoya-foya dan selalu mengutamakan penting 


tidaknya suatu kebutuhan merupakan cara yang tepat untuk mensyukuri apa 


yang telah dianugerahkan Tuhan kepadamu dan keluargamu. 


 


5. Pengelolaan Keuangan 


Bagaimana cara kamu mengelola uang saku setiap harinya? Mengapa 


kita harus mengelola keuangan? Uang merupakan barang yang paling 


dibutuhkan karena dengan uang segala kebutuhan dapat dipenuhi. Namun 


tidak semua orang bisa mendapatkan dan memilikinya, hal tersebut 


menunjukkan bahwa uang memiliki sifat langka (scarcity). Untuk 


mendapatkan uang orang harus berkorban. Berbagai pekerjaan dilakukan 


untuk mendapatkan uang, dari pekerjaan ringan sampai dengan pekerjaan 


yang mempertaruhkan nyawa dilakukan demi uang. 


Dalam kehidupan sehari-hari kita perlu memahami bagaimana 


mengelola uang yang susah payah didapatkan. Dengan uang kira dapat 


mendapatkan segalanya, namun untuk mendapatkan uang tidak semudah 


menggunakannya. Orang tuamu selalu berpesan harus hemat, jangan boros 


dalam menggunakan uang karena hemat pangkal kaya. Artinya jika kita dapat 


mengelola uang dengan benar maka kita akan bahagia dan sejahtera. 


Permasalahannya bagaimana agar kita bisa mengelola uang dengan benar 


dalam hidup kita sehari-hari? 


Hal yang lebih penting yang harus kamu pahami dalam memenuhi 


kebutuhan, kita dianjurkan untuk tidak bersikap boros. Agama kita 


mengajarkan kita untuk hidup sederhana, tidak menghambur-hamburkan 


uang, tidak bergaya hidup mewah dan selalu bersyukur. Jika kamu mampu 


mengelola keuanganmu dengan baik, sebenarnya kamu sudah menerapkan 
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ajaran agamamu tersebut. Dengan berbelanja sesuai kebutuhan, selalu 


menabung, hidup sederhana dan selalu bersyukur, kamu bisa mengelola 


keianganmu sekaligus menerapkan ajaran agamamu dengan baik. 


 


 


Metode Pembelajaran : 


Pendekatan   : Saintific 


Strategi pembelajaran  : Pembelajaran Kooperatif 


Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi kelompok, dan 


Pemberian Tugas 


 


Sumber Belajar : 


1. Buku paket ekonomi Yudhistira kelas X Kurikulum 2013 


2. Buku-buku ekonomi penunjang yang relevan 


3. Media massa cetak/ elektronik 


 


Media dan Alat Pembelajaran : 


1. File PPT 


2. Laptop 


3. Papan Tulis 


4. Spidol 


 


Kegiatan Pembelajaran : 


Pertemuan 1 (3 x 45 menit) 


No. Kegiatan  Waktu 


1. Pendahuluan 


a. Guru mengucapkan salam, berdoa, mengecek 


kehadiran siswa, dan mengkoordinasi kesiapan kelas 


b. Menyampaikan Skenario pembelajaran 


c. Guru melakukan apersepsi tentang pelajaran 


pertemuan sebelumnya 


 


20 menit 


2. Kegiatan Inti 


a. Guru membahas setiap sub bab untuk memberikan 


gambaran kepada siswa tentang bab masalah ekonomi 


dan cara mengatasinya 


b. Peserta didik menanyakan hal hal yang belum 


 


100 menit 
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diketahui 


c. Guru melemparkan kembali pertanyaan kepada 


peserta didik sebagai upaya untuk memancing 


keaktifan peserta didik 


d. Peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan 


oleh Guru 


e. Peserta didik mengekslorasi dan mengasosiasi materi 


tiap tiap sub bab 


f. Guru memberikan instruksi kepada siswa untuk 


membuat kelompok diskusi 


g. Guru memberikan 1 sub bab berbeda kepada setiap 


kelompok 


h. Guru memberi instruksi kepada tiap kelompok untuk 


membuat laporan dan bahan presentasi 


i. Peserta didik mengeksplorasi materi 


j. Peserta didik mengasosiasikan materi yang telah 


dieksplor untuk penyusunan laporan dan bahan 


presentasi 


k. Peserta didik mempresentasikan hasil analisis di depan 


kelas 


3. Penutup 


a. Melaksanakan refleksi dengan mengajukan pertanyaan 


atau tanggapan peserta didik dari materi yang telah 


disampaikan dan memberikan motivasi kepada peserta 


didik 


b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan 


memberikan tugas individu ataupun kelompok yang 


dikerjakan di rumah kemudian dikumpulkan pada 


pertemuan berikutnya 


c. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 


berikutnya. 


d. Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan 


mengucapkan salam 


 


15 menit 
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Penilaian  


A. PenilaianKognitif,PsikomotorDan Afektif(KPA) 


1. KOGNITIF 


No. Aspek yang dinilai Skor 


1 Uji Lisan / Tulis  


 a. jawaban benar 81-90 


 b. jawaban kurang lengkap 71-80 


 c. jawaban salah 70 


 


2. PSIKOMOTOR 


Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Skor Keterangan 


1. Respon jika 


diberi 


pertanyaan 


 Langsung menjawab 


 Berpikir dahulu 


 Lama menjawab 


5 


4 


3 


Sangat baik 


Baik 


Cukup 


2. Kemampuan 


menjawab 


pertanyaan 


 Tepat 


 Kurang tepat 


 Tidak tepat 


5 


4 


3 


Sangat baik 


Baik 


Cukup  


 


3. AFEKTIF 


Aspek Penilaian  Skor Kriteria Penilaian 


 


1. Kerapian 86-100 


76-85 


60-75 


< 60 


Sangat Baik  


Baik  


Cukup   


Kurang  


2. Kepribadian 86-100 


76-85 


60-75 


<60 


Sangat Baik  


Baik  


Cukup   


Kurang  


3. Sikap 86-100 


76-85 


60-75 


<60 


Sangat Baik 


Baik  


Cukup   


Kurang  


 


Format Penilaian Kognitif,PsikomotorDan Afektif (KPA) 


No 


 


Nama Siswa 


 


Kognitif 


 


Afektif 


 


Psikomotor 


 


Jumlah Skor 


(tertinggi 100) 


1.      


2.      


3.      


4.      


5.      


 


Ket: Jumlah skor = [Kognitif (80) + Afektif (20) + Psikomotor (100)] : 2 
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B. Penilaian Tugas 


No 


 


Nama Siswa 


 


Ketepatan 


Waktu 


Content 


(Isi) 


Kerapian 


 


Skor 


 


1.      


2.      


3.      


4.      


5.      


 


Ket: 


1. Ketepatan waktu 


a. Tepat waktu  : 9-10 


b. Kurang tepat waktu : 7-8 


c. Tidak tepat waktu : 5-6 


2. Content (Isi) 


a. Sangat Baik  : 76-80 


b. Baik   : 71-75 


c. Cukup   : 65-70 


d. Kurang  : < 65 


3. Kerapian 


a. Rapi   : 9-10 


b. Kurang rapi  : 7-8 


c. Tidak rapi  : 5-6 


4. Skor akhir maksimal adalah 100 


 


C. Penilaian Keaktifan 


No 


 


Nama Siswa 


 


Bertanya 


(50%) 


Menjawab 


(50%) 


Skor 


 


1.     


2.     


3.     


4.     


5.     


Ket: 


1. Bertanya 


a. Sangat Baik : 86-100 


b. Baik  : 76-85 


c. Cukup  : 60-70 


d. Kurang  : < 60 


2. Menjawab 


a. Sangat Baik : 86-100 


b. Baik  : 76-85 


c. Cukup  : 60-70 


d. Kurang  : < 60 
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FORMAT PENILAIAN AKHIR 


 KKM:  


No. Nama Siswa KPA 


(10%) 


Tugas 


(10%) 


Keaktifan 


(10%) 


Uji 


Kompetensi 


(70%) 


Nilai 


akhir 


1.       


2.       


3.       


4.       


5.       


 


 


 


 


 Yogyakarta, 3 September 2014 


Guru Mata Pelajaran Ekonomi Mahasiswa PPL UNY 


 


 


 


 


Drs. Puji Suharjoko 


NIP. 1961022 199003 1004 


Adif Anityo Sigit 


NIM 11403244063 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 


KURIKULUM 2013 


 


Nama Sekolah  : SMA N 7 YOGYAKARTA 


Mata Pelajaran  : Ekonomi 


Kelas / Semester  : X MIA 6/ Ganjil 


Materi Pokok   : Konsep Ilmu Ekonomi 


Pertemuan ke   : 1 


Alokasi Waktu  : 3 x 45 Menit 


 


Kompetensi Inti : 


1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya; 


2. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 


(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 


menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi   atas berbagai permasalahan 


dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 


dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia; 


3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 


prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 


teknologi, seni, budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 


kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 


kejadian,  serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 


spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah; 


4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 


terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 


mandiri,dan mampu menggunakan metoda sesuai  kaidah keilmuan. 


 


Kompetensi Dasar : 


1. Mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi 


2. Menyajikan konsep ilmu ekonomi 


 


Indikator Pencapaian Kompetensi : 


1. Mendiskripsikan konsep ilmu ekonomi 


2. Memahami pengertianilmu ekonomi 


3. Memahami dan menjelaskan kembali pembagian ilmu ekonomi 
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Tujuan Pembelajaran : 


1. Peserta didik dapat terlibat aktif dalam mendiskripsikan konsep ilmu ekonomi 


2. Peserta didik dapat memahami tentang pengertianilmu ekonomi 


3. Peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat, teori, model, metodedan hukum 


ilmu ekonomi 


4. Peserta didik dapat memahami dan menjelaskan kembali bagaimana 


pembagian ilmu ekonomi 


 


Materi Pembelajaran : 


1. Definisi Ilmu Ekonomi 


Kata “ekonomi” sendiri berasal dari bahasa Yunani (oikos) yang 


berarti “keluarga, rumah tangga” dan (nomos), atau “peraturan, aturan, 


hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau 


“manajemen rumah tangga.” 


Ilmu Ekonomi: ilmu yang mempelajari tata cara (aturan) manusia 


(rumah tangga) menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk memenuhi 


kebutuhan yang tidak terbatas guna mencapai kesejahteraan. 


 


Definisi Ilmu Ekonomi menurut para ahli 


a. Paul A. Samuelson : ilmu ekonomi sebagai studi perilaku masyarakat 


dalam memilih cara menggunakan sumber daya langka 


b. Leonard S. Silk : studi tentang kekayaan yang merupakan bagian penting 


dalam studi tentang manusia. 


 


2. Manfaat Ilmu Ekonomi 


a. Memperbaiki cara berpikir manusia sehingga membantu mengambil 


keputusan 


b. Membantu memahami masyarakat 


c. Membantu memahami masalah-masalah internasional (global) 


d. Membantu dalam membentuk masyarakat yang bijak dan demokratis 


 


3. Pembagian Ilmu Ekonomi 


a. Ekonomi Deskriptif : 


Menggambarkan keterangan-keterangan faktual tentang suatu 


keadaan ekonomi dalam bentuk angka-angka, grafik, kurva atau penyajian 


lainnya.Contoh ilmu ekonomi deskriptifyaitu tentang pendapatan nasional, 


jumlah pengangguran, dan neraca pembayaran. 
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b. Teori Ekonomi 


a. Ekonomi Mikro : 


 Mempelajari perilaku pelaku ekonomi secara mikro (individual) 


 Contoh: konsumen, produsen, pasar, penerimaan, biaya, dan 


keuntungan perusahaan 


 Tiga masalah yang ingin dipecahkan dalam ekonomi mikro 


a) What - barang apa yang akan diproduksi? 


b) How - bagaimana cara memproduksinya? 


c) Whom - untuk siapa barang diproduksi? 


b. Ekonomi Makro : 


 Memplajari unit-unit ekonomi secara makro (keseluruhan) 


 Contoh: pendapat nasional, inflasi, pengangguran, dan kebijakan 


pemerintah. 


 Masalah-masalah dalam ekonomi makro: 


a) Faktor apakah yang menetukan tingkat perekonomian suatu 


negara? 


b) Mengapa pertumbuhan ekonomi tidak selalu konstan? 


c) Mengapa pengangguran dan keniakan harga selalu terjadi? 


 


c. Ekonomi Terapan 


Ekonomi terapan merupakan bagian ilmu ekonomi yang 


menggunakan kesimpulan-kesimpulan (ekonomi deskriptif) yang 


diperoleh dari teori ekonomi yang kemudian diterapkan dalam kehidupan 


untuk menjelaskan masalah-masalah ekonomi. Bagian ini membahas 


secara khusus penerapan ilmu teori ekonomi di Rumah Tangga Produksi 


(Produsen). 


 


 


Pendekatan, Strategi, dan Metode Pembelajaran : 


Pendekatan   : Saintific 


Strategi pembelajaran  : Pembelajaran Kooperatif 


Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi kelompok, dan 


Pemberian Tugas 
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Sumber Belajar : 


1. Buku paket ekonomi Yudhistira kelas X Kurikulum 2013 


2. Buku-buku ekonomi penunjang yang relevan 


3. Media massa cetak/ elektronik 


 


Media dan Alat Pembelajaran : 


1. File PPT 


2. Laptop 


3. Papan Tulis 


4. Spidol 


5. Internet 


 


Kegiatan Pembelajaran : 


Pertemuan 1 (3 x 45 menit) 


No. Kegiatan  Waktu 


1. Pendahuluan 


a. Guru mengucapkan salam, berdoa, mengecek 


kehadiran siswa, dan mengkoordinasi kesiapan 


kelas 


b. Menyampaikan Kompetensi Dasar dan Tujuan 


Pembelajaran 


c. Menyampaikan Skenario pembelajaran 


d. Mengajukan pertanyaan secara 


komunikatif berkaitan dengan tema Ilmu Ekonomi 


e. Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 


pembelajaran 


 


25 menit 


2. Kegiatan Inti 


a. Guru menyebutkan kata-kata penting dalam 


pengertian Ilmu Ekonomi 


b. Peserta didik mengamati, memahami dan kemudian 


mengemukakan pengertian ilmu ekonomi dengan 


bahasanya sendiri 


c. Guru menjelaskan mengenai manfaatekonomi 


d. Guru memaparkan tentang pembagian ilmu 


ekonomi 


e. Peserta didik dan Guru bersama-sama membahas 


 


90 menit 
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tentang pembagian jenis-jenis ilmu ekonomi 


f. Peserta didik mengungkapkan pendapatnya tentang 


perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro 


h. Guru memerintahkan peserta didik untuk membuat 


beberapa kelompok 


i. Peserta didik mencari tahu tentang manfaat, teori, 


model, metode, dan hukum ekonomi secara lebih 


rinci beserta contohnya. 


 


 


3. Penutup 


a. Melaksanakan refleksi dengan mengajukan 


pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari materi 


yang telah disampaikan dan memberikan motivasi 


kepada peserta didik 


b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan 


memberikan tugas individu ataupun kelompok yang 


dikerjakan di rumah kemudian dikumpulkan pada 


pertemuan berikutnya 


c. Menyampaikan rencana pembelajaran pada 


pertemuan berikutnya. 


d. Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan 


mengucapkan salam 


 


20 menit 


 


 


 


 


Penilaian Hasil Belajar 


1. Prosedur: 


a. Penilaian proses belajar mengajar oleh guru 


2. Instrumen Penilaian: 


Soal Essay 


a. Jelaskan yang kalian ketahui tentang pengertian Ilmu Ekonomi, jelaskan  


menurut bahasa kalian sendiri! 


b. Sebutkan manfaat Ilmu Ekonomi! 


c. Apa peran Ilmu Ekonomi itu? 


d. Jelaskan secara singkat pembagian Ilmu Ekonomi! 
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Jawaban: 


a. Ilmu yang mempelajari tata cara (aturan) manusia (rumah tangga) 


menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan 


yang tidak terbatas guna mencapai kesejahteraan. 


 


b. Manfaat Ilmu Ekonomi 


 Memperbaiki cara berpikir manusia sehingga membantu mengambil 


keputusan 


 Membantu memahami masyarakat 


 Membantu memahami masalah-masalah internasional (global) 


 Membantu dalam membentuk masyarakat yang bijak dan demokratis 


 


c. Membantu memecahkan masalah yang berhubungan dengan ekonomi. 


 


 


d. Pembagian Ilmu Ekonomi 


 Ekonomi Deskriptif 


 Teori Ekonomi : Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro 


 Ekonomi Terapan 


 


Penilaian  


A. PenilaianKognitif,PsikomotorDan Afektif(KPA) 


1. KOGNITIF 


No. Aspek yang dinilai Skor 


1 Uji Lisan / Tulis  


 a. jawaban benar 81-90 


 b. jawaban kurang lengkap 71-80 


 c. jawaban salah 70 


 


2. PSIKOMOTOR 


Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Skor Keterangan 


1. Respon jika 


diberi 


pertanyaan 


 Langsung menjawab 


 Berpikir dahulu 


 Lama menjawab 


5 


4 


3 


Sangat baik 


Baik 


Cukup 


2. Kemampuan 


menjawab 


pertanyaan 


 Tepat 


 Kurang tepat 


 Tidak tepat 


5 


4 


3 


Sangat baik 


Baik 


Cukup  
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3. AFEKTIF 


Aspek Penilaian  Skor Kriteria Penilaian 


 


1. Kerapian 86-100 


76-85 


60-75 


< 60 


Sangat Baik  


Baik  


Cukup   


Kurang  


2. Kepribadian 86-100 


76-85 


60-75 


<60 


Sangat Baik  


Baik  


Cukup   


Kurang  


3. Sikap 86-100 


76-85 


60-75 


<60 


Sangat Baik 


Baik  


Cukup   


Kurang  


 


Format Penilaian Kognitif,PsikomotorDan Afektif (KPA) 


No 


 


Nama Siswa 


 


Kognitif 


 


Afektif 


 


Psikomotor 


 


Jumlah Skor 


(tertinggi 100) 


1.      


2.      


3.      


4.      


5.      


 


Ket: Jumlah skor = [Kognitif (80) + Afektif (20) + Psikomotor (100)] : 2 


B. Penilaian Tugas 


No 


 


Nama Siswa 


 


Ketepatan 


Waktu 


Content 


(Isi) 


Kerapian 


 


Skor 


 


1.      


2.      


3.      


4.      


5.      


 


Ket: 


1. Ketepatan waktu 


a. Tepat waktu  : 9-10 


b. Kurang tepat waktu : 7-8 


c. Tidak tepat waktu : 5-6 


2. Content (Isi) 


a. Sangat Baik  : 76-80 


b. Baik   : 71-75 


c. Cukup   : 65-70 


d. Kurang  : < 65 
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3. Kerapian 


a. Rapi   : 9-10 


b. Kurang rapi  : 7-8 


c. Tidak rapi  : 5-6 


4. Skor akhir maksimal adalah 100 


 


C. Penilaian Keaktifan 


No 


 


Nama Siswa 


 


Bertanya 


(50%) 


Menjawab 


(50%) 


Skor 


 


1.     


2.     


3.     


4.     


5.     


 


Ket: 


1. Bertanya 


a. Sangat Baik : 86-100 


b. Baik  : 76-85 


c. Cukup  : 60-70 


d. Kurang  : < 60 


2. Menjawab 


a. Sangat Baik : 86-100 


b. Baik  : 76-85 


c. Cukup  : 60-70 


d. Kurang  : < 60 
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FORMAT PENILAIAN AKHIR 


 KKM:  


No. Nama Siswa KPA 


(10%) 


Tugas 


(10%) 


Keaktifan 


(10%) 


Uji 


Kompetensi 


(70%) 


Nilai 


akhir 


1.       


2.       


3.       


4.       


5.       


 


 


 


 


 Yogyakarta, 11 Agustus 2014 


Guru Mata Pelajaran Ekonomi Mahasiswa PPL UNY 


 


 


 


 


Drs. Puji Suharjoko 


NIP. 1961022 199003 1004 


Adif Anityo Sigit 


NIM 11403244063 


 








JADWAL MENGAJAR EKONOMI KELAS X MIA 5 DAN X IIS 1 


SMA NEGERI 7 YOGYAKARTA 


 


HARI JUMAT 


0 06.30 – 07.15 


1 07.15 – 08.00 


2 08.00 – 08.45 


3 08.45 – 09.30 


ISTIRAHAT 15’ 


4 09.45 – 10.30 


5 10.30 – 11.15 


1 07.15 – 08.00 


2 08.00 – 08.45 


 


 


Jam Ke Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 


0       


1       


2       


3     X IIS 2  


4  X MIA 6   X IIS 2  


5  X MIA 6   X IIS 2  


6  X MIA 6     


7       


8       


 


 Yogyakarta, 17 September 2014 


Guru Mata Pelajaran, Mahasiswa, 


 


 


 


 


 


 


 


 


Drs. Puji Suharjoko 


NIP 19611022 199003 1 004 


Adif Anityo Sigit 


NIM 11403244063 
 


Jam Ke Waktu 


0 06.30 – 07.15 


1 07.15 – 08.00 


2 08.00 – 08.45 


3 08.45 – 09.30 


ISTIRAHAT 15’ 


4 09.45 – 10.30 


5 10.30 – 11.15 


6 11.15 – 12.00 


ISTIRAHAT 30’ 


7 12.30 – 13.15 


8 13.15 – 14.00 
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SILABUS MATA PELAJARAN EKONOMI 


 
 


 


Satuan Pendidikan :  SMA/MA 
Kelas   :  X  


Kompetensi Inti  :   
 


KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 


damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi   atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 


KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 


kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian,  serta menerapkan pengetahuan prosedural 
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 


KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 


dipelajarinya di sekolah secara mandiri,dan mampu menggunakan metoda sesuai  kaidah keilmuan. 
 


Kompetensi Dasar  
Materi 


Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 


Alokasi  


Waktu 


Sumber 
Belajar 


1.1 Mensyukuri 
sumberdaya sebagai 


karunia Tuhan YME 
dalam rangka 
pemenuhan 


kebutuhan 


     







2 
 


Kompetensi Dasar  
Materi 


Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 


Alokasi  
Waktu 


Sumber 


Belajar 


1.2 Mengamalkan ajaran 


agama dalam 
memanfaatkan 


produk bank dan 
lembaga keuangan 
bukan bank serta 


dalam pengelolaan 
koperasi 


2.1 Bersikap jujur, 


disiplin,tanggung 
jawab, peduli, 


kreatif,mandiri, kritis 
dan analitis dalam 
mengatasi 


permasalahan 
ekonomi 


2.2 Menunjukkan 
perilaku jujur, 
disiplin, tanggung 


jawab, kerjakeras, 
sederhana, mandiri, 
adil, berani, peduli 


dalam melakukan 
kegiatan ekonomi 


 
3.1 Mendeskripsikan 


 
Konsep dasar 


 
Mengamati:  


 
Tes tertulis: 


 
6 JP 


 


 Buku paket 
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Kompetensi Dasar  
Materi 


Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 


Alokasi  
Waktu 


Sumber 


Belajar 


konsep ilmu ekonomi 


 
 


 
4.1 Menyajikan konsep 


ilmu ekonomi 


ilmu Ekonomi 


 Pengertian 
Ilmu 


ekonomi 


 Pembagian 


Ilmu 
ekonomi 


 Prinsip 
ekonomi 


 
 


Membaca pengertian Ilmu 


ekonomi, pembagian Ilmu 
ekonomi, dan prinsip ekonomi 


dari berbagai sumber belajar 
yang relevan 
 


Menanya:  
Mengajukan pertanyaan yang 
berkaitan dengan pengertian 


Ilmu ekonomi, pembagian Ilmu 
ekonomi, dan prinsip ekonomi  


 
Mengeksplorasi:  
Mengumpulkan data/informasi 


tentang pengertian Ilmu 
ekonomi, pembagian Ilmu 


ekonomi dan prinsip ekonomi 
dari berbagai sumber yang 
relevan 


 
Mengasosiasi:  
Menganalisis dan menyimpulkan  


informasi/data serta membuat 
hubungan antara pengertian 


Ilmu ekonomi, pembagian Ilmu 
ekonomi, dan prinsip ekonomi  


Menilai ranah 


pengetahuan 
tentang konsep 


dasar ilmu ekonomi 
dalam bentuk 
objektif dan uraian 


 
Unjuk kerja : 
Menilai 


kemampuan 
diskusi/presentasi 


dalam  menyajikan 
konsep dasar ilmu 
ekonomi 


 
Penilaian produk : 


Menilai laporan 
(hasil analisis dan 
simpulan) dan 


bahan paparan 
tentang konsep 
dasar ilmu ekonomi 


 
 


 


 ekonomi 


Kemendikbu
d Kurikulum 


2013 


 Buku-buku 


ekonomi 
penunjang 
yang relevan 


 Media massa 
cetak/ 


elektronik 
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Kompetensi Dasar  
Materi 


Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 


Alokasi  
Waktu 


Sumber 


Belajar 


 


Mengomunikasikan:  
hasil analisis dan simpulan  


tentang konsep dasar ilmu 
ekonomi dalam berbagai bentuk 
media (lisan dan tulisan) 


 
3.2 Menganalisis 


masalah ekonomi dan 
cara mengatasinya  


 


 
 


 
4.2 Melaporkan hasil 


analisis masalah 


ekonomi  dan cara 
mengatasinya 


 
Masalah 


ekonomi dan 
cara 
mengatasinya 


 Inti masalah 
ekonomi/Kela


ngkaan 


 Biaya peluang 


 Pilihan 


 Skala 


prioritas 


 Pengelolaan 


keuangan 


 Permasalahan 
pokok 


ekonomi (apa, 
bagaimana, 
untuk siapa) 


 Sistem 


 
Mengamati :  


Membaca tentang inti masalah 
ekonomi/kelangkaan, biaya 
peluang, pilihan, skala prioritas 


dalam hubungannya dengan 
pengalokasian sumber daya 


ekonomi, dan pengelolaan 
keuangan, cara mengatasi 
masalah pokok ekonomi (apa, 


bagaimana, untuk siapa), dengan 
menggunakan sistem ekonomi 
yang berlaku dari berbagai 


sumber belajar yang relevan 
 


Menanya:  
Mengajukan pertanyaan yang 
berkaitan dengan inti masalah 


ekonomi/kelangkaan, biaya 
peluang, pilihan, skala prioritas 


 
Tes  tertulis : 


Menilai ranah 
pengetahuan 
tentang masalah 


ekonomi dan cara 
mengatasinya 


dalam bentuk 
objektif dan uraian. 


 


Unjuk kerja : 
Menilai 
kemampuan 


diskusi/presentasi 
laporan hasil 


analisis masalah 
ekonomi dan cara 
mengatasinya 


 
Penilaian produk : 


 
12 JP 


 


 


 Buku paket 


ekonomi 
Kemendikbu


d Kurikulum 
2013 


 Buku-buku 


ekonomi 
penunjang 


yang relevan 


 Media massa 


cetak/ 
elektronik 
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Kompetensi Dasar  
Materi 


Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 


Alokasi  
Waktu 


Sumber 


Belajar 


ekonomi 


 
 


 
 


dalam hubungannya dengan 


pengalokasian sumber daya 
ekonomi, dan, pengelolaan 


keuangan, cara mengatasi 
masalah pokok ekonomi  (apa, 
bagaimana, untuk siapa) dengan 


menggunakan sistem ekonomi 
yang berlaku 
 


Mengeksplorasi:  
Mengumpulkan data/informasi 


tentang inti masalah 
ekonomi/Kelangkaan, biaya 
peluang, pilihan, skala prioritas 


dalam hubungannya dengan 
pengalokasian sumber daya 


ekonomi, dan, pengelolaan 
keuangan, cara mengatasi 
masalah pokok ekonomi (apa, 


bagaimana, untuk siapa) dengan 
menggunakan  sistem ekonomi  
yang berlaku dari berbagai 


sumber yang relevan. 
 


Mengasosiasi :  
Menganalisis  informasi dan 


Menilai hasil 


pembuatan tugas 
menyusun skala 


prioritas kebutuhan 
dan pengelolaan 
keuangan 


(personal, keluarga, 
dan kegiatan 
usaha) 


 
Menilai tugas studi 


kasus tentang 
kelangkaan 
ekonomi yang ada 


di daerah sekitar 
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Kompetensi Dasar  
Materi 


Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 


Alokasi  
Waktu 


Sumber 


Belajar 


data-data yang diperoleh   dari 


bacaan maupun dari  sumber-
sumber  terkait  dan menentukan 


hubungan antara inti masalah 
ekonomi/Kelangkaan, pilihan, 
biaya peluang, skala prioritas 


dalam hubungannya dengan 
pengalokasian sumber daya 
ekonomi, dan, pengelolaan 


keuangan, cara mengatasi 
masalah pokok ekonomi untuk 


mendapatkan  simpulan dan 
membuat rencana pemecahan 
masalah ekonomi  


 
Mengomunikasikan:  


hasil analisis dan simpulan 
masalah ekonomi  serta cara 
mengatasinyadalam berbagai 


bentuk media (lisan dan tulisan) 
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Kompetensi Dasar  


Materi 


Pembelajara
n 


Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi  
Waktu 


Sumber 


Belajar 


 


3.3 Menganalisis peran 
pelaku kegiatan 


ekonomi  
 
 


 
4.3 Menyajikan peran 


pelaku kegiatan  
ekonomi 


 


 
 


 


Pelaku 
Kegiatan 


Ekonomi 


 Pelaku-


pelaku 
kegiatan 
ekonomi : 


Rumah 
Tangga 


Konsumsi 
(konsumen), 
Rumah 


Tangga 
Produksi 
(produsen), 


Pemerintah, 
dan 


Masyarakat 
Luar Negeri. 


 Peran pelaku 


kegiatan 
ekonomi 


 Model 
diagram 


interaksi 


 


Mengamati: 
Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi 


(Rumah Tangga Konsumsi, Rumah 
Tangga Produksi, Pemerintah, dan 
Masyarakat  Luar Negeri), peran 


pelaku kegiatan ekonomi, model 
diagram interaksi pelaku 


ekonomi/circulair flow diagram dari 
berbagai sumber belajar yang 
relevan 


 
Menanya:  


Mengajukan pertanyaan yang 
berkaitan dengan pelaku-pelaku 
kegiatan ekonomi (Rumah Tangga 


Konsumsi, Rumah Tangga 
Produksi, Pemerintah, dan 
Masyarakat Luar Negeri), peran 


pelaku kegiatan ekonomi, model 
diagram interaksi pelaku 


ekonomi/circulair flow diagram 
 
Mengeksplorasi:  


Mengumpulkan data/informasi 
tentang  


 


Tes tertulis : 
Menilai ranah 


pengetahuan 
tentang peran 
pelaku kegiatan 


ekonomi dalam 
bentuk objektif 


dan uraian: 
 


Unjuk kerja:  


Menilai 
kemampuan 
diskusi/presentasi


/ menyajikan 
peran pelaku 


kegiatan ekonomi 
(pasar 
regional/global) 


 
Penilaian produk: 


Menilai laporan 
dan bahan 
presentasi tentang 


peran pelaku 
kegiatan ekonomi 


 


9 JP 
 


 


 Buku paket 
ekonomi 


Kemendikb
ud 


Kurikulum 
2013 


 Buku-buku 


ekonomi 
penunjang 


yang 
relevan 


 Media 
cetak/elektr


onik 


 Narasumber  


 Bila 
memungkin 


kan dapat 
mengakses 
data dari 


internet, 
contoh:  


Error! 
Hyperlink 
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Kompetensi Dasar  


Materi 


Pembelajara
n 


Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi  
Waktu 


Sumber 


Belajar 


antar pelaku 


ekonomi/circ
ulair flow 


diagram 
 
 


pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, 


peran pelaku kegiatan ekonomi, 
model diagram interaksi pelaku 


ekonomi/circulair flow diagram dari 
berbagai sumber belajar yang 
relevan 


 
Mengasosiasi:  


Menganalisis  informasi dan data-
data yang diperoleh dari bacaan 
maupun dari  sumber-sumber  


terkait  serta menentukan 
hubungan antara pelaku-pelaku 


kegiatan ekonomi, peran pelaku 
kegiatan ekonomi, model diagram 
interaksi pelaku ekonomi/circulair 
flow diagram untuk mendapatkan 
simpulan tentang peran pelaku 


kegiatan ekonomi  
 
Mengomunikasikan, 


hasil analisis dan simpulan tentang 
peran pelaku kegiatan ekonomi  


dalam berbagai bentuk media (lisan 
dan tulisan) 


dan model 


diagram interaksi 
pelaku ekonomi 


(circulair flow 
diagram) 
 


 
 


reference 


not valid. 
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Kompetensi Dasar  


Materi 


Pembelajara
n 


Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi  
Waktu 


Sumber 
Belajar 


 


3.4 Mendeskripsikan 
konsep  pasar dan  


terbentuknya harga 
pasar  dalam 
perekonomian 


 
 


 
4.4  Melakukan 


penelitian tentang 


pasar dan 
terbentuknya harga  
pasar dalam 


perekonomian 


 


Pasar dalam 
perekonomian 


 Pengertian 
pasar 


 Peran pasar 
dalam 


perekonomia
n 


 Bentuk-


bentuk dan 
struktur 


pasar  dan 
ciri-cirinya 


 
Permintaan 
dan 


penawaran 


 Pengertian 


permintaan 
dan 


penawaran 


 Faktor-


faktor yang 
memengaru


 


Mengamati:  
Membaca pengertian pasar, peran 


pasar dalam perekonomian, 
bentuk-bentuk dan struktur pasar  
dan ciri-cirinya, pengertian 


permintaan dan penawaran, 
faktor-faktor yang memengaruhi 


permintaan dan penawaran, kurva 
permintaan dan penawaran, 
pergerakan di sepanjang kurva 


dan pergeseran kurva (permintaan 
dan penawaran), hukum 
permintaan dan penawaran serta 


asumsi-asumsinya, proses 
terbentuknya harga 


keseimbangan, pengertian 
elastisitas dan macam-macam 
elastisitas, faktor-faktor yang 


memengaruhi elastisitas 
permintaan dan penawarandari 


berbagai sumber belajar yang 
relevan 
 


Menanya:  
Mengajukan pertanyaan tentang 


 


Tes tertulis : 
Menilai ranah 


pengetahuan 
tentang pasar 
dalam kegiatan 


perekonomian 
dalam bentuk 


objektif dan uraian:  
 
Penilaian projek  : 


Menilai tugas 
melakukan 
penelitian 


sederhana tentang 
peran pasar dalam 


perekonomian 
 


 


Penilaian produk : 
Menilai laporan 


hasil penelitian 
sederhana tentang 
peran pasar dalam 


perekonomian 
(barang dan jasa) 


 


24 JP 


 


 Buku paket 
ekonomi 


Kemendikbu
d Kurikulum 


2013 


 Buku-buku 


ekonomi 
penunjang 
yang relevan 


 Media cetak/ 
elektronik 


 Bila 
memungkin 


kan dapat 
mengakses 


data dari 
internet, 
contoh: 


http://adit10
411165.blogs


pot.com/201
2/01/konsep
-dasar-


struktur-
pasar-



http://adit10411165.blogspot.com/2012/01/konsep-dasar-struktur-pasar-dalam.html

http://adit10411165.blogspot.com/2012/01/konsep-dasar-struktur-pasar-dalam.html

http://adit10411165.blogspot.com/2012/01/konsep-dasar-struktur-pasar-dalam.html

http://adit10411165.blogspot.com/2012/01/konsep-dasar-struktur-pasar-dalam.html

http://adit10411165.blogspot.com/2012/01/konsep-dasar-struktur-pasar-dalam.html

http://adit10411165.blogspot.com/2012/01/konsep-dasar-struktur-pasar-dalam.html

http://adit10411165.blogspot.com/2012/01/konsep-dasar-struktur-pasar-dalam.html
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Kompetensi Dasar  


Materi 


Pembelajara
n 


Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi  
Waktu 


Sumber 
Belajar 


hi  


permintaan 
dan 


penawaran 


 Kurva 


permintaan 
dan 
penawaran 


 Pergerakan 
di sepanjang 


kurva dan 
pergeseran 


kurva 
(permintaan 
dan 


penawaran) 


 Hukum 


permintaan 
dan 


penawaran 
serta 
asumsi-


asumsinya 


 Proses 


terbentukny
a harga 


peran pasar dalam perekonomian, 


bentuk-bentuk dan struktur pasar 
dan ciri-cirinya, pengertian 


permintaan dan penawaran, 
faktor-faktor yang memengaruhi 
permintaan dan penawaran, kurva 


permintaan dan penawaran, 
pergerakan di sepanjang kurva 


dan pergeseran kurva (permintaan 
dan penawaran), hukum 
permintaan dan penawaran serta 


asumsi-asumsinya, proses 
terbentuknya harga 
keseimbangan, pengertian 


elastisitas dan macam-macam 
elastisitas, faktor-faktor yang 


memengaruhi elastisitas 
permintaan dan penawaran.  
 


Mengeksplorasi: 
Mengumpulkan data/informasi 


tentang peran pasar dalam 
perekonomian, bentuk-bentuk dan 
struktur pasar  dan ciri-


cirinya,pengertian permintaan dan 
penawaran, faktor-faktor yang 


 


 


dalam.html 



http://adit10411165.blogspot.com/2012/01/konsep-dasar-struktur-pasar-dalam.html
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Kompetensi Dasar  


Materi 


Pembelajara
n 


Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi  
Waktu 


Sumber 
Belajar 


keseimbang


an 


 Pengertian 


elastisitas 
dan macam-


macam 
elastisitas 


 Faktor-


faktor yang 
memengaru


hi elastisitas 
permintaan 


dan 
penawaran 


 


 


memengaruhi permintaan dan 


penawaran, kurva permintaan dan 
penawaran, pergerakan di 


sepanjang kurva dan pergeseran 
kurva (permintaan dan 
penawaran), hukum permintaan 


dan penawaran serta asumsi-
asumsinya, proses terbentuknya 


harga keseimbangan, pengertian 
elastisitas dan macam-macam 
elastisitas, faktor-faktor yang 


memengaruhi elastisitas 
permintaan dan penawarandari 
beberapa sumber yang relevan 


 
Mengasosiasi :  


Menganalisis dan menyimpulkan 
informasi/dataserta membuat 
hubungan antara peran pasar 


dalam perekonomian, bentuk-
bentuk dan struktur pasar  dan 


ciri-cirinya, pengertian permintaan 
dan penawaran, faktor-faktor yang 
memengaruhi permintaan dan 


penawaran, kurva permintaan dan 
penawaran, pergerakan di 
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Kompetensi Dasar  


Materi 


Pembelajara
n 


Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi  
Waktu 


Sumber 
Belajar 


sepanjang kurva dan pergeseran 


kurva (permintaan dan 
penawaran), hukum permintaan 


dan penawaran serta asumsi-
asumsinya, proses terbentuknya 
harga keseimbangan, pengertian 


elastisitas dan macam-macam 
elastisitas, faktor-faktor yang 


memengaruhi elastisitas 
permintaan dan penawaran.  
 


Mengomunikasikan : 
Menyampaikan hasil penelitian 
tentang peran pasar dan 


terbentuknya harga di pasar 
barang dan jasa melalui berbagai 


bentuk media (tulis dan lisan) 


 


3.5 Mendeskripsikan 
bank, lembaga 
keuangan bukan 


bank, bank sentral 
dan OJK  


 


 
 


 


Bank  


 Pengertian 


bank  


 Fungsi bank  


 Jenis, 
prinsip 


kegiatan 
usaha,dan 


 


Mengamati:  
Pengertian bank dan lembaga 
keuangan bukan bank, fungsi 


bank dan lembaga keuangan 
bukan bank,jenis, prinsip kegiatan 
usaha, dan produk  bankdan 


lembaga keuangan bukan bank, 
pengertian bank sentral, fungsi, 


 


Tes tertulis  : 
Menilai ranah 
pengetahuan 


tentang bank, dan 
lembaga keuangan 
bukan bank, bank 


sentral dan OJK 
dalam bentuk 


 


 15 JP 


 


 Buku paket 
ekonomi 


Kemendikbu
d Kurikulum 
2013 


 Buku-buku 
ekonomi 


penunjang 
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Kompetensi Dasar  


Materi 


Pembelajara
n 


Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi  
Waktu 


Sumber 
Belajar 


 


4.5. Menyajikan peran 
dan produk bank, 


lembaga keuangan 
bukan bank, Bank 
Sentral dan Otoritas 


jasa Keuangan (OJK)  
 


 


produk  


bank 
 


Lembaga 
Keuangan 
Bukan Bank 


(LKBB) 


 Pengertian 


lembaga 
keuangan 


bukan bank 


 Fungsi 


lembaga 
keuangan 
bukan bank 


 Jenis, 
prinsip 


kegiatan 
usaha, dan 


produk   
lembaga 
keuangan 


bukan bank 
 
 


Bank sentral 


tugas dan wewenang Bank 


Indonesia sebagai Bank Sentral 
Republik Indonesia, stabilitas 


sistem keuangan, pengertian OJK, 
fungsi, tugas, dan wewenang OJK 
dengan menggunakan berbagai 


sumber belajar yang relevan 
 


Menanya: 
bertanya dan berdiskusi  untuk 
mendapatkan klarifikasi tentang 


pengertian bank dan lembaga 
keuangan bukan bank, fungsi 
bank dan lembaga keuangan 


bukan bank, jenis, prinsip 
kegiatan usaha, dan produk  


bankdan lembaga keuangan 
bukan bank, pengertian bank 
sentral, fungsi, tugas dan 


wewenang Bank Indonesia sebagai 
Bank Sentral Republik Indonesia, 


stabilitas sistem keuangan, 
pengertian OJK, fungsi, tugas, dan 
wewenang OJK  


 
 


objektif dan uraian 


 
Unjuk kerja  : 


Menilai 
kemampuan 
mendemonstrasika


n peran dan produk 
bank dan lembaga 


keuangan bukan 
bank, bank sentral, 
dan OJK 


 
Penilaian produk : 
Menilai laporan dan 


bahan presentasi 
tentang peran dan 


produk bank dan 
lembaga keuangan 
bukan bank, bank 


sentral, dan OJK 
 


yang relevan 


 Media 
cetak/ 


elektronik 


 www.bi.go.id 


 www.ojk.go.i


d 


 www.idx.co.i


d 


 http://www.


bimbie.com/
otoritas-jasa-
keuangan.ht


m(bila 
memung 
kinkan) 


 Undang-


undang 
No.21 tahun 
2011 tentang 


OJK 


 Undang-


undang No. 
23 Tahun 


1999 junto 



http://www.bi.go.id/

http://www.bimbie.com/otoritas-jasa-keuangan.htm

http://www.bimbie.com/otoritas-jasa-keuangan.htm

http://www.bimbie.com/otoritas-jasa-keuangan.htm

http://www.bimbie.com/otoritas-jasa-keuangan.htm

http://www.bimbie.com/otoritas-jasa-keuangan.htm
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Kompetensi Dasar  


Materi 


Pembelajara
n 


Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi  
Waktu 


Sumber 
Belajar 


 Pengertian 


bank sentral 


 Fungsi, 


tugas dan 


wewenang 
Bank 
Indonesia 


sebagai 
Bank 
Sentral 


Republik 
Indonesia 


 Stabilitas 
sistem 


keuangan 
 
Otoritas Jasa 


Keuangan 
(OJK) 


 Pengertian 
OJK 


 Fungsi, 
tugas, dan 


wewenang 
OJK 


Mengeksplorasi: 


Mengumpulkan data/informasi 
pengertian bank dan lembaga 


keuangan bukan bank, fungsi 
bank dan lembaga keuangan 
bukan bankjenis, prinsip kegiatan 


usaha, dan produk  bankdan 
lembaga keuangan bukan bank, 


pengertian bank sentral, fungsi, 
tugas dan wewenang Bank 
Indonesia sebagai Bank Sentral 


Republik Indonesia, stabilitas 
sistem keuangan, pengertian OJK, 
fungsi, tugas, dan wewenang OJK 


dari berbagai sumber belajar yang 
relevan 


 
Mengasosiasi : 
menganalisis dan menyimpulkan  


informasi/data serta 
menghubungkannya 


antarapengertian bank dan 
lembaga keuangan bukan bank, 
fungsi bank dan lembaga 


keuangan bukan bank jenis, 
prinsip kegiatan usaha, dan 


UU No. 3 


Tahun 2004 
junto No. 6 


Tahun 2009 
tentang BI 


 Undang-


undang No. 
10 Tahun 


1998 
tentang 


Perbankan 


 Undang-


undang No. 
21 Tahun 
2008 


tentang 
Perbankan 
Syariah 


 Buku 


ekonomi 
penunjang 
lain  


(Buku 
panduan 
guru tentang 


Ekonimi 
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Kompetensi Dasar  


Materi 


Pembelajara
n 


Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi  
Waktu 


Sumber 
Belajar 


 


 
 


 
 
 


 
 


 
 
 


 
 
 


 
 


produk bankdan lembaga 


keuangan bukan bank, pengertian 
bank sentral, fungsi, tugas dan 


wewenang Bank Indonesia sebagai 
Bank Sentral Republik Indonesia, 
stabilitas sistem keuangan, 


pengertian OJK, fungsi, tugas, dan 
wewenang OJK berdasarkan 


data/informasi yang sudah 
dikumpulkan 
 


Mengomunikasikan: 
Laporan dan 
mempresentasikannya dalam 


bentuk lisan dan tulisan tentang 
peran dan produk bank dan 


lembaga keuangan bukan bank, 
bank sentral serta OJK 
 


SMA/MA 


muatan 
kebanksentr


al an yang 
diterbitkan 
Bank 


Indonesia 
dan 


Kementerian 
Pendidikan 
dan 


Kebudayaan) 
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Kompetensi Dasar  
Materi  


Pokok 
Pembelajaran Penilaian 


Alokasi  


Waktu 


Sumber 


Belajar 


3.6 Mendeskripsikan 
sistem pembayaran 


dan alat pembayaran  
 


 
 
4.6 Menyimulasikan 


sistem pembayaran 
dan alat pembayaran  


 


Sistem 
Pembayaran  


 Pengertian 
Sistem 


Pembayaran  


 Peran Bank 


Indonesia 
dalam 


Sistem 
Pembayaran 


 Penyelengga


raan sistem 
pembayaran 


nontunai 
oleh Bank 


Indonesia 
 
Alat 


pembayaran 
tunai (Uang) 


 Sejarah 
uang 


 Pengertian 
uang 


 Fungsi, 
jenis dan 


Mengamati:  
Pengertian sistem pembayaran, 


peran Bank Indonesia dalam 
sistem pembayaran, 


penyelenggaraan sistem 
pembayaran nontunai oleh Bank 
Indonesia, sejarah uang, 


pengertian uang, fungsi, jenis dan 
syarat uang, unsur pengaman 


uang rupiah, pengelolaan uang 
rupiah oleh Bank Indonesia, dan 
jenis-jenis alat pembayaran 


nontunai dari berbagai sumber 
belajar yang relevan 
 


Menanya: 
bertanya dan berdiskusi  untuk 


mendapatkan klarifikasi tentang  
pengertian sistem pembayaran, 
peran Bank Indonesia dalam 


sistem pembayaran, 
penyelenggaraan sistem 


pembayaran nontunai oleh Bank 
Indonesia, sejarah uang, 
pengertian uang, fungsi, jenis dan 


syarat uang, unsur pengaman 


Tes tertulis : 
Menilai ranah 


pengetahuan 
tentang sistem 


pembayaran dan 
alat pembayaran 
dalam bentuk 


objektif dan uraian 
 


Unjuk kerja: 
Menilai 
kemampuan 


menyimulasikan 
sistem pembayaran 
dan alat 


pembayaran  
 


Penilaian produk : 
Menilai laporan dan 
bahan penyajian 


tentang sistem 
pembayaran alat 


pembayaran, dan 
unsur pengaman 
uang rupiah 


 


12 JP  Buku paket 


ekonomi 
Kemendikbu
d Kurikulum 


2013 


 Buku-buku 


ekonomi 
penunjang 


yang relevan 
(Buku 
panduan 


guru tentang 
Ekonimi 


SMA/MA 
muatan 
kebanksentr


al an yang 
diterbitkan 
Bank 


Indonesia 
dan 


Kementerian 
Pendidikan 
dan 


Kebudayaan) 


 Media cetak/ 
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Kompetensi Dasar  
Materi  


Pokok 
Pembelajaran Penilaian 


Alokasi  


Waktu 


Sumber 


Belajar 


syarat uang 


 Pengelolaan 


uang rupiah 
oleh Bank 


Indonesia 


 Unsur 


pengaman 
uang rupiah  


 
Alat 
pembayaran 


nontunai  


 Jenis-jenis 


alat 
pembayaran 


nontunai 
 


uang rupiah, pengelolaan uang 
rupiah oleh Bank Indonesia, dan 


jenis-jenis alat pembayaran 
nontunai.  


 
Mengeksplorasi: 
Mengumpulkan data/informasi 


tentang pengertian sistem 
pembayaran, peran Bank 


Indonesia dalam sistem 
pembayaran, penyelenggaraan 
sistem pembayaran nontunai oleh 


Bank Indonesia, sejarah uang, 
pengertian uang, fungsi, jenis dan 
syarat uang, unsur pengaman 


uang rupiah, pengelolaan uang 
rupiah oleh Bank Indonesia, dan 


jenis-jenis alat pembayaran 
nontunai dari berbagai sumber 
belajar yang relevan 


 
 


Mengasosiasi: 
menganalisis dan menyimpulkan  
informasi/data serta 


menghubungkannya tentang 
pengertian sistem pembayaran, 


 elektronik 


 Undang-


undang 
Republik 


Indonesia 
No. 7 tahun 


2011 
Tentang 
Mata Uang 


 Peraturan 
Bank 


Indonesia 
No.6 


/14/PBI/200
4 tanggal 22 
Juni 2004 


tentang  
Pengeluaran, 
Pengedaran, 


Pencabutan, 
Penarikan 


dan 
Pemusnahan 
Uang  


Rupiah 


 Peraturan 


Dewan 
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Kompetensi Dasar  
Materi  


Pokok 
Pembelajaran Penilaian 


Alokasi  


Waktu 


Sumber 


Belajar 


peran Bank Indonesia dalam 
sistem pembayaran, 


penyelenggaraan sistem 
pembayaran nontunai oleh Bank 


Indonesia, sejarah uang, 
pengertian uang, fungsi, jenis dan 
syarat uang, unsur pengaman 


uang rupiah, pengelolaan uang 
rupiah oleh Bank Indonesia, dan 


jenis-jenis alat pembayaran 
nontunai berdasarkan 
data/informasi yang sudah 


dikumpulkan 
 
Mengomunikasikan: 


Laporan dalam bentuk lisan dan 
tulisan,  menyajikan,   serta 


mensimulasikan sistem 
pembayaran, alat pembayaran, 
dan unsur pengaman rupiah di 


depan kelas.  
 


Gubernur 
No.6/7PDG/


2004 tanggal 
22 Juni 2004 


tentang 
Manajemen 
Pengedaran 


Uang 


 Surat Edaran 


Intern 
No.7/84/INT


ERN tanggal 
28 Oktober 
2005 tentang 


petunjuk 
Pelaksana 
Pengeluaran 


Uang Rupiah 
Baru 
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Kompetensi Dasar  
Materi  
Pokok 


Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi  
Waktu 


Sumber 
Belajar 


 


3.7 Mendeskripsikan 
konsep manajemen 


 
 


4.7 Menerapkan konsep 


manajemen dalam 
kegiatan sekolah 


 


 


Manajemen  


 Pengertian 


manajemen  


 Fungsi-


fungsi 
manajemen 


 Unsur-
unsur 


manajemen 


 Bidang-


bidang 
manajemen 


 Penerapan 


fungsi 
manajemen 


dalam 
kegiatan 


sekolah 
 


 


 


Mengamati :  
Membaca pengertian manajemen,  


fungsi-fungsi manajemen, unsur-
unsur manajemen, bidang-bidang 
manajemen dan penerapan fungsi 


manajemen dalam kegiatan 
sekolah dari berbagai sumber 


belajar yang relevan 
 
Menanya:  


Mengajukan pertanyaanpengertian 
manajemen,  fungsi-fungsi 
manajemen, unsur-unsur 


manajemen, bidang-bidang 
manajemen dan penerapan fungsi 


manajemen dalam kegiatan 
sekolah  
 


Mengeksplorasi: 
mengumpulkan data/informasi 


tentang pengertian manajemen,  
fungsi-fungsi manajemen, unsur-
unsur manajemen, bidang-bidang 


manajemen dan penerapan fungsi 
manajemen dalam kegiatan 


 


Tes tertulis : 
Menilai ranah 


pengetahuan 
tentang konsep 
manajemen dalam 


bentuk objektif dan 
uraian. 


 
Penilaian projek : 
Menilai 


kemampuan 
mempraktikan teori 
manajemen dalam 


kegiatan siswa di 
sekolah  


 
 
 


 


 9 JP 


 


 Buku paket 
ekonomi 


Kemendikbu
d Kurikulum 


2013 


 Buku-buku 


ekonomi 
penunjang 
yang relevan 


 Media 
cetak/ 


elektronik 
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Kompetensi Dasar  
Materi  


Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 


Alokasi  


Waktu 


Sumber 


Belajar 


sekolah dari berbagai sumber 
belajar yang relevan 


 
Mengasosiasi: 


Menganalisis dan menyimpulkan 
informasi/data serta menentukan 
hubungannya tentang pengertian 


manajemen, fungsi-fungsi 
manajemen, unsur-unsur 


manajemen, bidang-bidang 
manajemen dan penerapan fungsi 
manajemen dalam kegiatan 


sekolah berdasarkan 
data/informasi yang sudah 
dikumpulkan 


 
Mengomunikasikan : 


Menyampaikanlaporan tentang 
rancangan penerapan konsep 
manajemen dalam kegiatan siswa 


di sekolah dan 
mempresentasikannya dalam 


bentuk tulisan dan lisan 


 
3.8 Mendeskripsikan 


konsep koperasi dan 
pengelolaan koperasi 


 
Koperasi  


 Pengertian 
koperasi  


 
Mengamati: 


Membacapengertian koperasi, 
landasan dan asas koperasi, 


 
Tes  tertulis : 


Menilai ranah 
pengetahuan 


 
 15 JP 


 


 Buku paket 


ekonomi 
Kemendikbu







21 
 


Kompetensi Dasar  
Materi  


Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 


Alokasi  


Waktu 


Sumber 


Belajar 


 
 


 
4.8  Menerapkan konsep 


koperasi  dan 
pengelolaan koperasi 
sekolah  


 


 Landasan 


dan asas 
koperasi 


 Tujuan 


koperasi 


 Ciri-ciri 
koperasi 


 Prinsip-
prinsipkoper


asi  


 Fungsi dan 


peran 
koperasi  


 Jenis-jenis 


usaha 
koperasi  


 
Pengelolaan 
koperasi  


 Perangkat 


organisasi 
koperasi 
dan 


koperasi 
sekolah 


 Sumber 


tujuan koperasi, ciri-ciri koperasi, 
prinsip-prinsipkoperasi, fungsi dan 


peran koperasi, jenis-jenis usaha 
koperasi, perangkat organisasi 


koperasi dan koperasi sekolah, 
sumber permodalan koperasi dan 
koperasi sekolah, selisih Hasil 


Usaha (SHU) koperasi dan 
koperasi sekolah, prosedur 


pendirian koperasi/koperasi 
sekolah,  membuat rencana 
pendirian/pengembangan koperasi 


sekolah/koperasi siswa (KOPSIS), 
dan simulasi pendirian koperasi 
sekolah/koperasi siswadari 


berbagai sumber belajar yang 
relevan 


 
Menanya: 
Mengajukan pertanyaantentang  


pengertian koperasi, landasan dan 
asas koperasi, tujuan koperasi, 


ciri-ciri koperasi, prinsip-
prinsipkoperasi, fungsi dan peran 
koperasi, jenis-jenis usaha 


koperasi, perangkat organisasi 
koperasi dan koperasi sekolah, 


tentang konsep 
koperasi dalam 


bentuk objektif dan 
uraian 


 
Unjuk kerja: 
Menilai 


kemampuan 
menyimulasikan 


pengelolaan 
koperasi 
sekolah/koperasi 


siswa (KOPSIS)dan 
partisipasi dalam 
praktik pengelolaan 


koperasi siswa 
(KOPSIS) 


 
 
 


d Kurikulum 
2013 


 Buku-buku 
ekonomi 


penunjang 
yang relevan 


 Media 
cetak/ 


elektronik 


 Undang-


undang No. 
25 Tahun 
1992 tentang 


Perkoperasia 


 Undang-


undang 
No.17 Tahun 


2012 tentang 
Perkoperasia
n 


 Keputusan 
Bersama 


Menteri 
Koperasi, 


Menteri 
Pendidikan 
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Kompetensi Dasar  
Materi  


Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 


Alokasi  


Waktu 


Sumber 


Belajar 


permodalan 
koperasi 


dan 
koperasi 


sekolah 


 Selisih Hasil 


Usaha (SHU) 
koperasi 
dan 


koperasi 
sekolah 


 Prosedur 
pendirian 


koperasi/ko
perasi 
sekolah  


 Membuat 
rencana 


pendirian/p
engembanga


n koperasi 
sekolah/kop
erasi siswa 


(KOPSIS) 


 Menyimulasi


kan 
pendirian 


sumber permodalan koperasi dan 
koperasi sekolah, selisih Hasil 


Usaha (SHU) koperasi dan 
koperasi sekolah, prosedur 


pendirian koperasi/koperasi 
sekolah,  membuat rencana 
pendirian/pengembangan koperasi 


sekolah/koperasi siswa (KOPSIS), 
dan simulasi pendirian koperasi 


sekolah/koperasi siswadari 
berbagai sumber belajar yang 
relevan 


 
Mengeksplorasi:  
Mengumpulkan data/informasi 


tentang   
pengertian koperasi, landasan dan 


asas koperasi, tujuan koperasi, 
ciri-ciri koperasi, prinsip-
prinsipkoperasi, fungsi dan peran 


koperasi, jenis-jenis usaha 
koperasi, perangkat organisasi 


koperasi dan koperasi sekolah, 
sumber permodalan koperasi dan 
koperasi sekolah, selisih Hasil 


Usaha (SHU) koperasi dan 
koperasi sekolah, prosedur 


dan 
Kebudayaan, 


dan Menteri 
Dalam Negeri 


No.SKB 
125/M/KPTS
/X/1984, 


No.0447/U/
1984, dan 


No. 71 tahun 
1984 tentang 
pembinaan 


dan 
pengembang
an koperasi 


sekolah. 
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Kompetensi Dasar  
Materi  


Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 


Alokasi  


Waktu 


Sumber 


Belajar 


koperasi 
sekolah/kop


erasi siswa 


pendirian koperasi/koperasi 
sekolah,  membuat rencana 


pendirian/pengembangan koperasi 
sekolah/koperasi siswa (KOPSIS), 


dan simulasi pendirian koperasi 
sekolah/koperasi siswadari 
berbagai sumber belajar yang 


relevan 
 


Mengasosiasi:  
Menganalisis dan menyimpulkan 
informasi/data serta 


menghubungkannya tentang 
pengertian koperasi, landasan dan 
asas koperasi, tujuan koperasi, 


ciri-ciri koperasi, prinsip-
prinsipkoperasi, fungsi dan peran 


koperasi, jenis-jenis usaha 
koperasi, perangkat organisasi 
koperasi dan koperasi sekolah, 


sumber permodalan koperasi dan 
koperasi sekolah, selisih Hasil 


Usaha (SHU) koperasi dan 
koperasi sekolah, prosedur 
pendirian koperasi/koperasi 


sekolah,  membuat rencana 
pendirian/pengembangan koperasi 
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Kompetensi Dasar  
Materi  


Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 


Alokasi  


Waktu 


Sumber 


Belajar 


sekolah/koperasi siswa (KOPSIS), 
dan simulasi pendirian koperasi 


sekolah/koperasi siswadari 
berbagai sumber belajar yang 


relevan. 
 
 


Mengomunikasikan,  
rencana penerapan konsep 


koperasi dalam pengelolaan 
koperasi sekolah/koperasi siswa 
(KOPSIS) 


 
 


Catatan: 
Penilaian Anecdotal Record bisa digunakan untuk menilai ranah sikap spiritual (KI_1) dan sikap sosial (KI_2) siswa selama proses 
pembelajaran  


Bentuk penilaian ini dapat diterapkan setiap bulan atau triwulan untuk mengontrol ketercapaian sikap spiritual dan sikap sosial 
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Guru Mata Pelajaran, Mahasiswa, 


 


 


 


 


 


 


Drs. Puji Suharjoko 


NIP 19611022 199003 1 004 


Adif Anityo Sigit 


NIM 11403244063 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 


KURIKULUM 2013 


 


Nama Sekolah  : SMA N 7 YOGYAKARTA 


Mata Pelajaran  : Ekonomi 


Kelas / Semester  : X IIS 2/ Ganjil 


Materi Pokok   : Konsep Ilmu Ekonomi 


Pertemuan ke   : 1 


Alokasi Waktu  : 3 x 45 Menit 


 


Kompetensi Inti : 


1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya; 


2. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 


(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 


menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi   atas berbagai permasalahan 


dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 


dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia; 


3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 


prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 


teknologi, seni, budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 


kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 


kejadian,  serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 


spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah; 


4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 


terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 


mandiri,dan mampu menggunakan metoda sesuai  kaidah keilmuan. 


 


Kompetensi Dasar : 


1. Mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi 


2. Menyajikan konsep ilmu ekonomi 


 


Indikator Pencapaian Kompetensi : 


1. Mendiskripsikan konsep ilmu ekonomi 


2. Memahami pengertianilmu ekonomi 


3. Memahami dan menjelaskan kembali pembagian ilmu ekonomi 
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Tujuan Pembelajaran : 


1. Peserta didik dapat terlibat aktif dalam mendiskripsikan konsep ilmu ekonomi 


2. Peserta didik dapat memahami tentang pengertianilmu ekonomi 


3. Peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat, teori, model, metodedan hukum 


ilmu ekonomi 


4. Peserta didik dapat memahami dan menjelaskan kembali bagaimana 


pembagian ilmu ekonomi 


 


Materi Pembelajaran : 


1. Definisi Ilmu Ekonomi 


Kata “ekonomi” sendiri berasal dari bahasa Yunani (oikos) yang 


berarti “keluarga, rumah tangga” dan (nomos), atau “peraturan, aturan, 


hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau 


“manajemen rumah tangga.” 


Ilmu Ekonomi: ilmu yang mempelajari tata cara (aturan) manusia 


(rumah tangga) menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk memenuhi 


kebutuhan yang tidak terbatas guna mencapai kesejahteraan. 


 


Definisi Ilmu Ekonomi menurut para ahli 


a. Paul A. Samuelson : ilmu ekonomi sebagai studi perilaku masyarakat 


dalam memilih cara menggunakan sumber daya langka 


b. Leonard S. Silk : studi tentang kekayaan yang merupakan bagian penting 


dalam studi tentang manusia. 


 


2. Manfaat Ilmu Ekonomi 


a. Memperbaiki cara berpikir manusia sehingga membantu mengambil 


keputusan 


b. Membantu memahami masyarakat 


c. Membantu memahami masalah-masalah internasional (global) 


d. Membantu dalam membentuk masyarakat yang bijak dan demokratis 


 


3. Pembagian Ilmu Ekonomi 


a. Ekonomi Deskriptif : 


Menggambarkan keterangan-keterangan faktual tentang suatu 


keadaan ekonomi dalam bentuk angka-angka, grafik, kurva atau penyajian 


lainnya.Contoh ilmu ekonomi deskriptifyaitu tentang pendapatan nasional, 


jumlah pengangguran, dan neraca pembayaran. 
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b. Teori Ekonomi 


a. Ekonomi Mikro : 


 Mempelajari perilaku pelaku ekonomi secara mikro (individual) 


 Contoh: konsumen, produsen, pasar, penerimaan, biaya, dan 


keuntungan perusahaan 


 Tiga masalah yang ingin dipecahkan dalam ekonomi mikro 


a) What - barang apa yang akan diproduksi? 


b) How - bagaimana cara memproduksinya? 


c) Whom - untuk siapa barang diproduksi? 


b. Ekonomi Makro : 


 Memplajari unit-unit ekonomi secara makro (keseluruhan) 


 Contoh: pendapat nasional, inflasi, pengangguran, dan kebijakan 


pemerintah. 


 Masalah-masalah dalam ekonomi makro: 


a) Faktor apakah yang menetukan tingkat perekonomian suatu 


negara? 


b) Mengapa pertumbuhan ekonomi tidak selalu konstan? 


c) Mengapa pengangguran dan keniakan harga selalu terjadi? 


 


c. Ekonomi Terapan 


Ekonomi terapan merupakan bagian ilmu ekonomi yang 


menggunakan kesimpulan-kesimpulan (ekonomi deskriptif) yang 


diperoleh dari teori ekonomi yang kemudian diterapkan dalam kehidupan 


untuk menjelaskan masalah-masalah ekonomi. Bagian ini membahas 


secara khusus penerapan ilmu teori ekonomi di Rumah Tangga Produksi 


(Produsen). 


 


 


Pendekatan, Strategi, dan Metode Pembelajaran : 


Pendekatan   : Saintific 


Strategi pembelajaran  : Pembelajaran Kooperatif 


Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi kelompok, dan 


Pemberian Tugas 
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Sumber Belajar : 


1. Buku paket ekonomi Yudhistira kelas X Kurikulum 2013 


2. Buku-buku ekonomi penunjang yang relevan 


3. Media massa cetak/ elektronik 


 


Media dan Alat Pembelajaran : 


1. Papan Tulis 


2. Spidol 


 


Kegiatan Pembelajaran : 


Pertemuan 1 (3 x 45 menit) 


No. Kegiatan  Waktu 


1. Pendahuluan 


a. Guru mengucapkan salam, berdoa, mengecek 


kehadiran siswa, dan mengkoordinasi kesiapan kelas 


b. Menyampaikan Kompetensi Dasar dan Tujuan 


Pembelajaran 


c. Menyampaikan Skenario pembelajaran 


d. Mengajukan pertanyaan secara 


komunikatif berkaitan dengan tema Ilmu Ekonomi 


e. Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 


pembelajaran 


 


25 menit 


2. Kegiatan Inti 


a. Guru menyebutkan kata-kata penting dalam 


pengertian Ilmu Ekonomi 


b. Peserta didik mengamati, memahami dan kemudian 


mengemukakan pengertian ilmu ekonomi dengan 


bahasanya sendiri 


c. Guru menjelaskan mengenai manfaatekonomi 


d. Guru memaparkan tentang pembagian ilmu ekonomi 


e. Peserta didik dan Guru bersama-sama membahas 


tentang pembagian jenis-jenis ilmu ekonomi 


f. Peserta didik mengungkapkan pendapatnya tentang 


perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro 


h. Guru memerintahkan peserta didik untuk membuat 


beberapa kelompok 


 


90 menit 







 Page 5 
 


i. Guru memerintahkan agar salah satu siswa mewakili 


kelompoknya untuk meminjam buku di perpustakaan 


j. Peserta didik mencari tahu tentang manfaat, teori, 


model, metode, dan hukum ekonomi secara lebih 


rinci beserta contohnya. 


3. Penutup 


a. Melaksanakan refleksi dengan mengajukan 


pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari materi 


yang telah disampaikan dan memberikan motivasi 


kepada peserta didik 


b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan 


memberikan tugas individu ataupun kelompok yang 


dikerjakan di rumah kemudian dikumpulkan pada 


pertemuan berikutnya 


c. Menyampaikan rencana pembelajaran pada 


pertemuan berikutnya. 


d. Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan 


mengucapkan salam 


 


20 menit 


 


 


 


Penilaian Hasil Belajar 


1. Prosedur: 


a. Penilaian proses belajar mengajar oleh guru 


2. Instrumen Penilaian: 


Soal Essay 


a. Jelaskan yang kalian ketahui tentang pengertian Ilmu Ekonomi, jelaskan  


menurut bahasa kalian sendiri! 


b. Sebutkan manfaat Ilmu Ekonomi! 


c. Apa peran Ilmu Ekonomi itu? 


d. Jelaskan secara singkat pembagian Ilmu Ekonomi! 


 


Jawaban: 


a. Ilmu yang mempelajari tata cara (aturan) manusia (rumah tangga) 


menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan 


yang tidak terbatas guna mencapai kesejahteraan. 
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b. Manfaat Ilmu Ekonomi 


 Memperbaiki cara berpikir manusia sehingga membantu mengambil 


keputusan 


 Membantu memahami masyarakat 


 Membantu memahami masalah-masalah internasional (global) 


 Membantu dalam membentuk masyarakat yang bijak dan demokratis 


 


c. Membantu memecahkan masalah yang berhubungan dengan ekonomi. 


 


d. Pembagian Ilmu Ekonomi 


 Ekonomi Deskriptif 


 Teori Ekonomi : Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro 


 Ekonomi Terapan 


 


Penilaian  


A. PenilaianKognitif,PsikomotorDan Afektif(KPA) 


1. KOGNITIF 


No. Aspek yang dinilai Skor 


1 Uji Lisan / Tulis  


 a. jawaban benar 81-90 


 b. jawaban kurang lengkap 71-80 


 c. jawaban salah 70 


 


2. PSIKOMOTOR 


Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Skor Keterangan 


1. Respon jika 


diberi 


pertanyaan 


 Langsung menjawab 


 Berpikir dahulu 


 Lama menjawab 


5 


4 


3 


Sangat baik 


Baik 


Cukup 


2. Kemampuan 


menjawab 


pertanyaan 


 Tepat 


 Kurang tepat 


 Tidak tepat 


5 


4 


3 


Sangat baik 


Baik 


Cukup  
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3. AFEKTIF 


Aspek Penilaian  Skor Kriteria Penilaian 


 


1. Kerapian 86-100 


76-85 


60-75 


< 60 


Sangat Baik  


Baik  


Cukup   


Kurang  


2. Kepribadian 86-100 


76-85 


60-75 


<60 


Sangat Baik  


Baik  


Cukup   


Kurang  


3. Sikap 86-100 


76-85 


60-75 


<60 


Sangat Baik 


Baik  


Cukup   


Kurang  


 


Format Penilaian Kognitif,PsikomotorDan Afektif (KPA) 


No 


 


Nama Siswa 


 


Kognitif 


 


Afektif 


 


Psikomotor 


 


Jumlah Skor 


(tertinggi 100) 


1.      


2.      


3.      


4.      


5.      


 


Ket: Jumlah skor = [Kognitif (80) + Afektif (20) + Psikomotor (100)] : 2 


 


B. Penilaian Tugas 


No 


 


Nama Siswa 


 


Ketepatan 


Waktu 


Content 


(Isi) 


Kerapian 


 


Skor 


 


1.      


2.      


3.      


4.      


5.      


 


Ket: 


1. Ketepatan waktu 


a. Tepat waktu  : 9-10 


b. Kurang tepat waktu : 7-8 


c. Tidak tepat waktu : 5-6 


2. Content (Isi) 


a. Sangat Baik  : 76-80 


b. Baik   : 71-75 


c. Cukup   : 65-70 


d. Kurang  : < 65 
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3. Kerapian 


a. Rapi   : 9-10 


b. Kurang rapi  : 7-8 


c. Tidak rapi  : 5-6 


4. Skor akhir maksimal adalah 100 


 


C. Penilaian Keaktifan 


No 


 


Nama Siswa 


 


Bertanya 


(50%) 


Menjawab 


(50%) 


Skor 


 


1.     


2.     


3.     


4.     


5.     


Ket: 


1. Bertanya 


a. Sangat Baik : 86-100 


b. Baik  : 76-85 


c. Cukup  : 60-70 


d. Kurang  : < 60 


2. Menjawab 


a. Sangat Baik : 86-100 


b. Baik  : 76-85 


c. Cukup  : 60-70 


d. Kurang  : < 60 
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FORMAT PENILAIAN AKHIR 


 KKM:  


No. Nama Siswa KPA 


(10%) 


Tugas 


(10%) 


Keaktifan 


(10%) 


Uji 


Kompetensi 


(70%) 


Nilai 


akhir 


1.       


2.       


3.       


4.       


5.       


 


 


 


 


 Yogyakarta, 11 Agustus 2014 


Guru Mata Pelajaran Ekonomi Mahasiswa PPL UNY 


 


 


 


 


Drs. Puji Suharjoko 


NIP. 1961022 199003 1004 


Adif Anityo Sigit 


NIM 11403244063 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 


KURIKULUM 2013 


 


Nama Sekolah  : SMA N 7 YOGYAKARTA 


Mata Pelajaran  : Ekonomi 


Kelas / Semester  : X IIS 2 / Ganjil 


Materi Pokok   : Konsep Ilmu Ekonomi 


Pertemuan ke   : 2 


Alokasi Waktu  : 3 x 45 Menit 


 


Kompetensi Inti : 


1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya; 


2. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 


(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 


menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi   atas berbagai permasalahan 


dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 


dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia; 


3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 


prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 


teknologi, seni, budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 


kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 


kejadian,  serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 


spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah; 


4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 


terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 


mandiri,dan mampu menggunakan metoda sesuai  kaidah keilmuan. 


 


Kompetensi Dasar : 


1. Mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi 


2. Menyajikan konsep ilmu ekonomi 


 


Indikator Pencapaian Kompetensi : 


1. Mendeskripsikan pengertian tindakanekonomi 


2. Mendeskripsikan jenis-jenis tindakan ekonomi 


3. Mendeskripsikan pengertian motif ekonomi 


4. Mendeskripsikan jenis-jenis dan penggolongan motif ekonomi 
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5. Mendeskripsikan pengertian dan isi prinsipekonomi 


 


Tujuan Pembelajaran : 


1. Peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian tindakan ekonomi 


2. Peserta didik dapat mendeskripsikan jenis-jenis tindakan ekonomi 


3. Peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian motif ekonomi 


4. Peserta didik dapat mendeskripsikan jenis-jenis dan penggolongan motif 


ekonomi 


5. Peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian dan isi prinsipekonomi 


 


Materi Pembelajaran : 


A. Tindakan Ekonomi 


1. PengertianTindakan ekonomi adalah setiap usaha manusia yang dilandasi oleh 


pilihan yang baik dan menguntungkan. Misal ibu memasak dengan kayu bakar 


karena minyak tanah sangat mahal. 


2. Tindakan ekonomi dibagi menjadi 2 jenis 


a. Tindakan ekonomi rasional, setiap usaha manusia yang dilandasi oleh 


pilihan yang paling menguntungkan dan kenyataannya demikian 


b. Tindakan ekonomi irasional, setiap usaha manusia yang dilandasi oleh 


pilihan yang paling menguntungkan tapi kenyataannya tidak demikian 


 


B. Motif Ekonomi 


1. Pengertian 


Adalah alasan atau tujuan seseorang, sehingga seseorang itu melakukan 


tindakan ekonomi 


2. Motif ekonomi dibaki menjadi 2 


a. Motif intrinsik, suatu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas 


kemauan sendiri 


b. Motif ekstrinsik, suatu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas 


dorongan dari orang lain 


3. Penggolongan motif ekonomi 


a. Keinginan memenuhi kebutuhan, yaitu tindakan manusia didorong oleh 


hasrat ingin memenuhi kebutuhan. Contoh seseorang bekerja keras untuk 


mendapatkan uang agar bisa memenuhi berbagai kebutuhannya sehari-


hari. Kebutuhan siswa adalah pengetahuan jd harus belajar 


b. Keinginan mendapat kekuasaan, keinginan manusa yang sudah makmur, 


tetapi masih melakukan tindakan ekonomi karena dorongan untuk 
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memperoleh kekuasaan. Contoh pengusaha suskses berupa 


mengembangkan usahanya agar perusahaannya terkenal dan bisa 


menguasai pasar 


c. Keinginan mendapatkan penghargaan, yaitu tindakan manusai yang 


didorong untuk mendapatkan penghargaan. Contoh karyawan bekerja 


rajin agar bisa mendapat penghargaan sebagai karyawan teladan 


d. Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan, yaitu tindakan manusia 


denganmaksud meringankan penderitaan orang lain dan meningkatkan 


kesejahteraan masyarakat. Contoh menyumbangkan dana dan tenaga 


bagi korban banjir, tanah longsor dan lainnya 


 


C. Prinsip ekonomi 


1. Pengertian 


Merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi yang di dalamnya 


terkandung asas, dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil 


maksimal, sehingga tercapai tercapailah semua tujuan 


2. 4 dari 10 prinsip ekonomi menurut gregory mankiw (2011) 


a. Manusia selalu menghadapi trade off. Artinya untuk mendapatkan 


sesuatu yang kita inginkan, kita harus merelakan apa yang sebenarnya 


juga berharga bagi kita. Misalnya jika kita mengingikan es krim kita 


harus merelakan uang kita kepada pak es krim 


b. Biaya adalah segala sesuatu yang kamu korbankan untuk memperoleh 


sesuatu. Bila kita membeli sepatu baru, biayanya tidak hanya harga 


sepatu tersebut, akan tetapi semua biaya yang kita keluarkan untuk bisa 


mendapatka sepatu baru tersebut. Misal uang bensi, uang parkir, dll 


c. Orang rasional berpikir secara bertahap. Berpikir secara bertahap artinya 


melihat margin. Kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian kecil 


dan bertahap terhadap suatu rencana yang hendak kamu lakukan 


d. Orang selalu bereaksi terhadap insentif. Dalam hal ini, biasanya jika 


harga suatu barang naik maka konsumen akan bereaksi dengan 


mengurangi pembelian karena ada insentif, yaitu harga yang naik. 


Demikian pula sebaliknya 
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Metode Pembelajaran : 


Pendekatan   : Saintific 


Strategi pembelajaran  : Pembelajaran Kooperatif 


Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi kelompok, dan 


Pemberian Tugas 


 


Sumber Belajar : 


1. Buku paket ekonomi Yudhistira kelas X Kurikulum 2013 


2. Buku-buku ekonomi penunjang yang relevan 


3. Media massa cetak/ elektronik 


 


Media dan Alat Pembelajaran : 


1. File PPT 


2. Laptop 


3. Papan Tulis 


4. Spidol 


5. Internet 


 


Kegiatan Pembelajaran : 


Pertemuan 1 (3 x 45 menit) 


No. Kegiatan  Waktu 


1. Pendahuluan 


a. Guru mengucapkan salam, berdoa, mengecek 


kehadiran siswa, dan mengkoordinasi kesiapan kelas 


b. Menyampaikan Skenario pembelajaran 


c. Guru melakukan apersepsi tentang pelajaran 


pertemuan sebelumnya 


 


25 menit 


2. Kegiatan Inti 


a. Guru mengecek tugas yang diberikan pertemuan 


sebelumnya 


b. Tugas yang diberikan pada pertemuan sebelumnya 


didiskusikan oleh peserta didik dan akan dibuat 


sebagai bahan presentasi 


c. Peserta didik mempresentasikan tugas yang 


diberikan pertemuan sebelumnya 


d. Guru menanyakan pengertian tindakan ekonomi 


 


90 menit 
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kepada peserta didik 


e. Peserta didik mengemukakan tindakan ekonomi 


dengan bahasanya sendiri 


f. Guru menjelaskan mengenai jenis-jenis tindakan 


ekonomi 


g. Peserta didik mendengarkan, memahami dan 


kemudian mencoba mengemukakan kembali jenis-


jenis tindakan ekonomi 


h. Peserta didik menyebutkan kegiatan yang merupakan 


contoh dari tindakan ekonomi 


i. Guru menjelaskan pengertian motif ekonomi kepada 


peserta didik 


j. Peserta didik mendengarkan dan memahami 


pengertian seperti apakah motif ekonomi itu 


k. Peserta didik dan Guru bersama-sama membahas 


tentang pembagian jenis-jenis motif ekonomi 


l. Guru memaparkan dan menjelaskan golongan-


golongan motif ekonomi, kemudian peserta didik 


diminta untuk menyebutkan contoh-contohnya 


m. Peserta didik mengeksplorasi apa itu prinsip 


ekonomi 


n. Peserta didik mengemukakan pendapat 


bagaimanakah prinsip ekonomi itu 


o. Guru menanyakan perbedaan prinsip ekonomi lama 


dan prinsip ekonomi baru 


p. Peserta didik mengasosiasi dan kemudian menjawab 


perbedaan prinsip ekonomi 


q. Guru menyebutkan prinsip ekonomi yang 


dikemukakan oleh tokoh 


r. Peserta didik menanyakan tentang prinsip ekonomi 


oleh tokoh dan kemudian memahami 


3. Penutup 


a. Melaksanakan refleksi dengan mengajukan 


pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari materi 


yang telah disampaikan dan memberikan motivasi 


kepada peserta didik 


 


20 menit 
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b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan 


memberikan tugas individu ataupun kelompok yang 


dikerjakan di rumah kemudian dikumpulkan pada 


pertemuan berikutnya 


c. Guru memberikan tugas rumah individu kepada 


peserta didik untuk membuat rangkuman atau peta 


konsep Bab Konsep Ilmu Ekonomi ke dalam 1 


halaman folio 


d. Menyampaikan rencana pembelajaran pada 


pertemuan berikutnya. 


e. Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan 


mengucapkan salam 


 


 


 


Penilaian Hasil Belajar 


1. Prosedur: 


a. Penilaian proses belajar mengajar oleh guru 


2. Instrumen Penilaian: 


Soal Essay 


a. Jelaskan yang kalian ketahui tentang tindakan ekonomi, sebutkan contoh 


kegiatan yang dapat dikatakan sebagai tindakan ekonomi! 


b. Sebutkan 4 penggolongan motif ekonomi! 


c. Apa perbedaan prinsip ekonomi waktu dulu dengan yang sekarang? 


Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi! 


d. Sebutkan 4 prinsip ekonomi menurut Gregory Mankiiw! 


 


Jawaban: 


a. Tindakan ekonomi adalah setiap usaha manusia yang dilandasi oleh 


pilihan yang baik dan menguntungkan. Contoh: para pedagang beralih 


menggunakan gas elpiji karena bahan bakar minyak sudah semakin 


langka. Gas elpiji lebih murah, lebih praktis dan dinilai lebih 


menguntungkan 


 


b. Penggolongan motif ekonomi 


 Keinginan memenuhi kebutuhan, yaitu tindakan manusia didorong 


oleh hasrat ingin memenuhi kebutuhan. Contoh seseorang bekerja 


keras untuk mendapatkan uang agar bisa memenuhi berbagai 
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kebutuhannya sehari-hari. Kebutuhan siswa adalah pengetahuan jd 


harus belajar 


 Keinginan mendapat kekuasaan, keinginan manusia yang sudah 


makmur, tetapi masih melakukan tindakan ekonomi karena 


dorongan untuk memperoleh kekuasaan. Contoh pengusaha suskses 


berupa mengembangkan usahanya agar perusahaannya terkenal dan 


bisa menguasai pasar 


 Keinginan mendapatkan penghargaan, yaitu tindakan manusai yang 


didorong untuk mendapatkan penghargaan. Contoh karyawan 


bekerja rajin agar bisa mendapat penghargaan sebagai karyawan 


teladan 


 Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan, yaitu tindakan 


manusia denganmaksud meringankan penderitaan orang lain dan 


meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh menyumbangkan 


dana dan tenaga bagi korban banjir, tanah longsor dan lainnya 


 


c. Prinsip ekonomi jaman dahulu dikemukakan bahwa dengan pengorbanan 


yang sekecil-kecilnya dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-


besarnya. Hal ini dianggap tidaklah rasional di jaman sekarang. Prinsip 


ekonomi pun berubah, dengan pengorbanan yang kecil dapat 


menghasilkan keuntungan tertentu, dan dengan pengorbanan tertentu akan 


menghasilkan keuntungan yang besar. Hal yang menyebabkan perubahan 


prinsip ekonoi adalah globalisasi. Ekonomi adalah ilmu yang 


berkembang, mengikuti perkembangan jaman, cabang ilmu ekonomi 


dapat berubah sesuai perkembangan jaman. 


 


d. Prinsip ekonomi menurut Gregory Mankiiw 


 Manusia selalu menghadapi trade off. Artinya untuk mendapatkan 


sesuatu yang kita inginkan, kita harus merelakan apa yang sebenarnya 


juga berharga bagi kita. Misalnya jika kita mengingikan es krim kita 


harus merelakan uang kita kepada pak es krim 


 Biaya adalah segala sesuatu yang kamu korbankan untuk memperoleh 


sesuatu. Bila kita membeli sepatu baru, biayanya tidak hanya harga 


sepatu tersebut, akan tetapi semua biaya yang kita keluarkan untuk 


bisa mendapatka sepatu baru tersebut. Misal uang bensi, uang parkir, 


dll 
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 Orang rasional berpikir secara bertahap. Berpikir secara bertahap 


artinya melihat margin. Kita harus melakukan penyesuaian-


penyesuaian kecil dan bertahap terhadap suatu rencana yang hendak 


kamu lakukan 


 


 Orang selalu bereaksi terhadap insentif. Dalam hal ini, biasanya jika 


harga suatu barang naik maka konsumen akan bereaksi dengan 


mengurangi pembelian karena ada insentif, yaitu harga yang naik. 


Demikian pula sebaliknya 


 


Penilaian  


A. PenilaianKognitif,PsikomotorDan Afektif(KPA) 


1. KOGNITIF 


No. Aspek yang dinilai Skor 


1 Uji Lisan / Tulis  


 a. jawaban benar 81-90 


 b. jawaban kurang lengkap 71-80 


 c. jawaban salah 70 


 


2. PSIKOMOTOR 


Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Skor Keterangan 


1. Respon jika 


diberi 


pertanyaan 


 Langsung menjawab 


 Berpikir dahulu 


 Lama menjawab 


5 


4 


3 


Sangat baik 


Baik 


Cukup 


2. Kemampuan 


menjawab 


pertanyaan 


 Tepat 


 Kurang tepat 


 Tidak tepat 


5 


4 


3 


Sangat baik 


Baik 


Cukup  


 


3. AFEKTIF 


Aspek Penilaian  Skor Kriteria Penilaian 


 


1. Kerapian 86-100 


76-85 


60-75 


< 60 


Sangat Baik  


Baik  


Cukup   


Kurang  


2. Kepribadian 86-100 


76-85 


60-75 


<60 


Sangat Baik  


Baik  


Cukup   


Kurang  


3. Sikap 86-100 


76-85 


60-75 


<60 


Sangat Baik 


Baik  


Cukup   


Kurang  
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Format Penilaian Kognitif,PsikomotorDan Afektif (KPA) 


No 


 


Nama Siswa 


 


Kognitif 


 


Afektif 


 


Psikomotor 


 


Jumlah Skor 


(tertinggi 100) 


1.      


2.      


3.      


4.      


5.      


 


Ket: Jumlah skor = [Kognitif (80) + Afektif (20) + Psikomotor (100)] : 2 


 


B. Penilaian Tugas 


No 


 


Nama Siswa 


 


Ketepatan 


Waktu 


Content 


(Isi) 


Kerapian 


 


Skor 


 


1.      


2.      


3.      


4.      


5.      


 


Ket: 


 Ketepatan waktu 


a. Tepat waktu  : 9-10 


b. Kurang tepat waktu : 7-8 


c. Tidak tepat waktu : 5-6 


 Content (Isi) 


a. Sangat Baik  : 76-80 


b. Baik   : 71-75 


c. Cukup   : 65-70 


d. Kurang  : < 65 


 Kerapian 


a. Rapi   : 9-10 


b. Kurang rapi  : 7-8 


c. Tidak rapi  : 5-6 


 Skor akhir maksimal adalah 100 


 


C. Penilaian Keaktifan 


No 


 


Nama Siswa 


 


Bertanya 


(50%) 


Menjawab 


(50%) 


Skor 


 


1.     


2.     


3.     


4.     


5.     
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Ket: 


1. Bertanya 


a. Sangat Baik : 86-100 


b. Baik  : 76-85 


c. Cukup  : 60-70 


d. Kurang  : < 60 


2. Menjawab 


a. Sangat Baik : 86-100 


b. Baik  : 76-85 


c. Cukup  : 60-70 


d. Kurang  : < 60 


 


 


 


FORMAT PENILAIAN AKHIR 


 KKM:  


No. Nama Siswa KPA 


(10%) 


Tugas 


(10%) 


Keaktifan 


(10%) 


Uji 


Kompetensi 


(70%) 


Nilai 


akhir 


1.       


2.       


3.       


4.       


5.       


 


 


 


 


 Yogyakarta, 20 Agustus 2014 


Guru Mata Pelajaran Ekonomi Mahasiswa PPL UNY 


 


 


 


 


Drs. Puji Suharjoko 


NIP. 1961022 199003 1004 


Adif Anityo Sigit 


NIM 11403244063 


 


 


 








 


 


 


Universitas Negeri Yogyakarta 


LAPORAN HASIL KERJA PPL UNY 


TAHUN 2014 


 


F03 


Untuk 


mahasiswa 


 


No. Nama Kegiatan Hasil Kuantitatif / Kualitatif 


SERAPAN DANA (DALAM RUPIAH) 


Swadaya / 


Sekolah / 


Lemabaga 


Mahasiswa 
Pemda 


Kabupaten 


Sponsor / 


Lembaga 


Lainnya 


Jumlah 


1. Penyusunan RPP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 


selama praktik telah mencapai 9 yang 


digunakan untuk kelas X Mia 5 dan X IIS 1. 


 Rp 15.000,00 


 


  Rp 15.000,00 


2. Penyusunan 


Program Semester 


dan Tahunan 


Menyusun program semester dan program 


tahunan tahun ajaran 2014/2015 


     


3. Praktik Mengajar Selama PPL praktik mengajar sudah 


mencapai 9x pertemuan dengan rincian : 


a. Kelas X IIS 1 : 4 pertemuan 


b. Kelas X MIA 5 : 5 pertemuan 


     


4. Penyusunan 


evaluasi 


pembelajaran 


Penyusunan evaluasi untuk kelas XI IIS 1 


berupa 10 pilihan ganda,  


     







 


 


 


Universitas Negeri Yogyakarta 


LAPORAN HASIL KERJA PPL UNY 


TAHUN 2014 


 


F03 


Untuk 


mahasiswa 


 


6. Pengadaan media 


pembelajaran 


Pengadaan Power Point untuk membantu 


peserta didik memahami materi yang sedang 


diajar. 


Pengadaan media game teka teki silang 


 Rp. 10.000,00   Rp. 10.000,00 


7. Penyusunan 


Laporan PPL 


Laporan PPL.  Rp 45.000,00   Rp 45.000,00 


TOTAL Rp 70.000,00 


  


   Yogyakarta, 17 September 2014 


  Mengetahui,  


Kepala Sekolah, Guru Pembimbing, Dosen Pembimbing Lapangan, Mahasiswa, 


 


 


 


 


 


 


 


 


   


Drs. Budi Basuki, MA 


NIP 19621114 199412 1 001 


Drs. Puji Suharjoko 


NIP 19611022 199003 1 004 


Mimin Nur Aisyah, M.Sc.,Ak 


NIP 19820514 200501 2 001 


Adif Anityo Sigit 


NIM 11403244063 







 


 


 


Universitas Negeri Yogyakarta 


LAPORAN HASIL KERJA PPL UNY 


TAHUN 2014 


 


F03 


Untuk 


mahasiswa 


 


 


 








 


 JULI 2014 AGUSTUS  2014 SEPTEMBER  2014


AHAD  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26


SENIN 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27


SELASA 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28


RABU 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29


KAMIS 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30


JUMAT 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31


SABTU 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25


NOVEMBER  2014 DESEMBER  2014


AHAD  2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25 1 8 15 22


SENIN 3 10 17 24 2 9 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23


SELASA 4 11 18 25 3 10 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24


RABU 5 12 19 26 4 11 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25


KAMIS 6 13 20 27 5 12 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26


JUMAT 7 14 21 28 6 13 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27


SABTU 1 8 15 22 29 7 14 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28


   


MARET  2015


AHAD 1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28


SENIN 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 23 29


SELASA 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 24 30


RABU 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 25


KAMIS 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25


JUMAT 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26


SABTU 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27


JULI 2015 Sosialisasi Program sekolah siswa kelas X Ulangan Tengah Semester Gasal Pembagian LHB


AHAD  5 12 19 26 Test Psikologi dan Akademik Kelas X Ulangan Semester Gasal Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK)


SENIN 6 13 20 27 Orientasi Peserta didik kelas X CIS/Kemah Ilmiah Workshop Penyusunan Program Kerja


SELASA 7 14 21 28 MOPDB Latihan UN (Ditentukan Kemudian)


RABU 1 8 15 22 29 Libur Ramadhan WSC  Hardiknas


KAMIS 2 9 16 23 30 Libur Idul Fitri Ulangan Tengah Semester Genap Libur Umum 


JUMAT 3 10 17 24 31 Gladi Taruna Bhakti (GTB) UN SMA (Utama) HUT Kota Yogyakarta


SABTU 4 11 18 25 Awal  Ekstrakurikuler dan Pendalaman Materi UN SMA (Susulan)


Libur Khusus (Hari Guru Nas) Ujian sekolah Penggunaan Busana jawa 


Latihan Kurban Ulangan Kenaikan Kelas


Libur Semester GPBT


                    MEI 2015 JUNI  2015


KALENDER PENDIDIKAN SMA NEGERI 7 YOGYAKARTA


OKTOBER  2014


JANUARI  2015 FEBRUARI  2015


TAHUN PELAJARAN  2014/2015


APRIL  2015







 


KETERANGAN  : KALENDER SMAN 7 YOGYAKARTA


1 7 - 8 Juli 2014 : Psikotest dan Tes Akademik siswa kelas X A. Kegiatan Sekolah


2 12 Juli 2014 : Orientasi siswa kelas X 1 12 Juli 2014 : Pembagian Tugas Guru


3 14  Juli 2014 : Hari  pertama masuk sekolah 2 18 - 19 Juli 2014 : Workshop Penyusunan Administrasi PBM


4 14 s.d 17 Juli 2014 : Masa Orientasi Peserta Didik Baru 3 11 - 12 Agustus 2014 : Penilaian Akreditasi (ditentukan kemudian)


5 15 - 17 Juli 2014 : Pesantren Kilat dan Retret kelas XI 4 30 September 2014 : Laporan Pelaksanaan Program Triwulan 1
6 21 s.d. 26 Juli 2014 : Hari libur Ramadhan (akhir bulan Ramadhan) 5 01 Okt - 15 Nop. 2014 : Pelaksanaan PKG Formatif


7 28 dan 29  Juli 2014 : Hari Besar Idul Fitri 1435 H 6 17 Nop 2014 - 31 Januari 2015 : Pelaksanaan PKB


8 30  Juli s.d. 7  Agustus 2014 : Hari libur Idul Fitri 1435 H Tahun 2014 7 31 Desember 2014 : Laporan Pelaksanaan Program Triwulan 2


9 17  Agustus  2014 : HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 8 02 Peb - 07 Maret 2015 : Pelaksanaan PKG Sumatif


10 01 September 2014 : Awal Pelaksanaan Ekstrakurikuler 9 31 Maret 2015 : Laporan Pelaksanaan Program Triwulan 3


11 05  Oktober  2014 : Hari Besar Idul Adha 1435 H 10 29 - 30 Juni 2015 : Workshop Penyusunan Program Kerja Sekolah


12 06 Oktober 2014 : Latihan Kurban 11 01 Juli 2015 : Laporan Pelaksanaan Program Triwulan 4


13 13 - 18 Oktober 2014 : Ulangan Tengah Semester Gasal


14 25 Oktober 2014 : Tahun Baru Hijjriyah 1436 H B. Kegiatan Kehumasan


15 02 Nopember 2014 : Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) 1 05 Juli 2014 : Pembentukan Komite Tidak Tetap


16 25  November  2014 : Hari Guru Nasional 2 18 - 19 Juli 2014 : Pembahasan APBS Bersama Komite Tetap


17 1 s.d. 10 Desember 2014 : Ulangan Akhir Semester  3 18 Juli 2014 : Upacara HUT Sekolah dan Pemberian Reward Guru dan Karyawan


18 15 s.d. 17 Desember 2014 : CIS/Kemah Ilmiah Seveners 4 18 Juli 2014 : Buka Bersama dan Malam Tirakatan Ultah Sekolah


19 20  Desember  2014 : Pembagian LHB Semester Gasal 5 05 Agustus 2014 : Syawalan 


20 25  Desember  2014 : Hari Natal 2014 6 16 Agustus 2014 : Pembahasan APBS Bersama Komite Tetap dan Tidak Tetap


21 22 Des 2014  s.d. 3 Jan 2015 : Libur Semester Gasal 7 17 Agustus 2014 : Upacara HUT RI


22 1 Januari 2015 : Tahun Baru Masehi 8 23 Agustus 2014 : Sosialisasi APBS dan Program Sekolah kepada Orang Tua Kelas X


23 3 Januari 2015  : Maulid Nabi Muhammad SAW 9 29 Agt, 26 Sept, 28 Nop, 26 Des 2014 : Pembinaan Imtaq


24 02 - 04 Pebruari 2015 : Latihan Ujian Nasional 1 10 30 Agustus 2014 : Pelepasan Komite Tidak Tetap


25 19 Februari 2015 : Tahun Baru Imlek 11 01 September 2014 : Sosialisasi APBS Kepada Guru dan Karyawan


26 23 - 25 Pebruari 2015 : Latihan Ujian Nasional 2 12 06 - 07 Oktober 2014 : Porgukar


27 19 dan  22 Pebruari 2015 : WSC 13 07 Oktober 2014 : Upacara HUT Kota Yogyakarta


28 02 -04 Maret 2015 : Latihan Ujian Nasional 3 14 26 Okt 2014, 04 Jan, 26 April 2015 : Pertemuan dan Arisan Keluarga


29 09 - 14 Maret 2015 : Ulangan Tengah Semester Genap 15 25 Nopember 2014 : Upacara Hari Guru


30 23  Maret s.d. 1 April 2015 : Ujian Sekolah 16 20 Desember 2014 : Sosialisasi Ujian Nasional


31 3 April 2015 : Wafat Isa Al Masih 17 27 Peb, 27 Mar, 29 Mei, 26 Jun 2015 : Pembinaan Imtaq


32 06 - 08 April 2015 : Latihan Ujian Nasional 2 18 21 April 2015 : UpacaraHut Hari Kartini


33 13 s.d. 15 April 2015 : UN SMA (Utama) 19 02 Mei 2015 : Upacara Hardiknas


34 20 s.d. 22 April 2015 : UN SMA (Susulan) 20 23 Mei 2015 : Purnasiswa


35 1 Mei 2015 : Hari Buruh Nasional 21 28 Juni 2015 : Outbond Guru dan Karyawan


36 2 Mei 2015 : Hari Pendidikan Nasional tahun 2015


37 14 Mei 2015 : Kenaikan Isa  Al Masih


38 2 Juni 2015 : Hari Raya Waisak 2559


39 8 s.d. 16  Juni  2015 : Ulangan Kenaikan Kelas


40 15 s.d. 17  Juni  2015 : Kegiatan Kesiswaan


41 27  Juni 2015 : Pembagian Laporan Hasil Belajar (Kenaikan Kelas)


42 29 Juni s.d. 11  Juli  2015 : Libur Kenaikan kelas








PROGRAM SEMESTER GASAL 
 


Mata Pelajaran   : EKONOMI 
Satuan Pendidikan  : SMA NEGERI 7 YOGYAKARTA 
Kelas / Semester  : X / 1 
Tahun Pelajaran  : 2014-2015 


 


PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU 


No BULAN 
JUMLAH 


PEKAN 


TIDAK 


EFEKTIF 


PEKAN 


EFEKTIF 


JAM PEL. 


EFEKTIF 


1 Juli 4 3 1 3 


2 Agustus 5 2 3 9 


3 September 4 0 4 12 


4 Oktober 5 1 4 12 


5 November 4 0 4 12 


6 Desember 4 2 2 6 


 Jumlah 26 8 18 54 


 


DISTRIBUSI ALOKASI WAKTU 


No KOMPETENSI DASAR 


ALOKASI 


WAKTU 


(Jam Pelajaran) 


1 Konsep Ilmu Ekonomi 6 jam 


  Mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi 3 jam 


  Menyajikan konsep ilmu ekonomi 3 jam 


   


2 Masalah Ekonomi dan Cara Mengatasinya 12 jam 


  Menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya 6 jam 


  Melaporkan hasil analisis masalah ekonomi dan cara 


mengatasinya 


6 jam 


   


3 Pelaku Kegiatan Ekonomi 9 jam 


  Menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi 6 jam 


  Menyajikan peran pelaku kegiatan ekonomi 3 jam 


   


4 Pasar Dalam Perekonomian 24 jam 


  Mendeskripsikan konsep pasar dan terbentuknya harga 


pasar dalam perekonomian  


9 jam 







  Melakukan penelitian tentang pasar dan terbentuknya 


harga pasar dalam perekonomian 


15 jam 


 Jumlah 51 jam 


 Jumlah jam efektif 54 jam 


 Untuk penilaian perbaikan dan pengayaan 3 jam 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







PROGRAM SEMESTER GENAP 
 


Mata Pelajaran   : EKONOMI 
Satuan Pendidikan  : SMA NEGERI 7 YOGYAKARTA 
Kelas / Semester  : X / 2 
Tahun Pelajaran  : 2014-2015 


 


PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU 


No BULAN 
JUMLAH 


PEKAN 


TIDAK 


EFEKTIF 


PEKAN 


EFEKTIF 


JAM PEL. 


EFEKTIF 


1 Januari 5 1 4 12 


2 Februari 4 0 5 15 


3 Maret 4 2 2 6 


4 April 4 1 3 9 


5 Mei  5 1 4 12 


6 Juni 4 1 3 9 


 Jumlah 26 6 20 63 


 


DISTRIBUSI ALOKASI WAKTU 


No KOMPETENSI DASAR 


ALOKASI 


WAKTU 


(Jam Pelajaran) 


1 Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 15 jam 


  Mendeskripsikan Bank, Lembaga Keuangan Bukan 


Bank, Bank Central, dan Otoritas Jasa Keuangan 


(OJK) 


6 jam 


  Menyajikan peran dan produk Bank, Lembaga 


Keuangan Bukan Bank, Bank Central, dan Otoritas 


Jasa Keuangan (OJK) 


9 jam 


   


2 Sistem Pembayaran 12 jam 


  Mendeskripsikan sistem pembayaran dan alat 


pembayaran 


6 jam 


  Menyimulasikan sistem pembayaran dan alat 


pembayaran 


6 jam 


   


3 Manajemen 9 jam 


  Mendeskripsikan konsep manajemen 3 jam 







  Menerapkan konsep manajemen dalam kegiatan 


sekolah 


6 jam 


   


4 Koperasi 15 jam 


  Mendeskripsikan konsep koperasi dan pengelolaan 


koperasi  


6 jam 


  Menerapkan konsep koperasi dan pengelolaan 


koperasi sekolah 


9 jam 


 Jumlah 51 jam 


 Jumlah jam efektif 63 jam 


 Untuk penilaian perbaikan dan pengayaan 12 jam 


 


Yogyakarta, 10 September 2014 


Guru Mata Pelajaran  Mahasiswa 


 


 


 


 


  


Drs. Puji Suharjoko 


NIP. 19611022 199003 1 004 


 Adif Anityo Sigit 


NIM 11403244063 


 


 


 







PROGRAM TAHUNAN 
 


Satuan Pendidikan  : SMA NEGERI 7 YOGYAKARTA 
Tahun Pelajaran  : 2014-2015 
Mata Pelajaran   : EKONOMI 
Kelas    : X (Sepuluh) 
Semester   : 1 (satu) 
 


No 


KD 
KOMPETENSI DASAR 


ALOKASI 


WAKTU 
KET 


1 Konsep Ilmu Ekonomi 6 jam  


@ 45 mnt 3.1 Mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi 3 jam 


4.1 Menyajikan konsep ilmu ekonomi 3 jam 


2 Masalah Ekonomi dan Cara Mengatasinya 12am 


3.2 Menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya 6 jam 


4.2 Melaporkan hasil analisis masalah ekonomi dan cara 


mengatasinya 
6 jam 


3 Pelaku Kegiatan Ekonomi 9 jam 


3.3 Menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi 6 jam 


4.3 Menyajikan peran pelaku kegiatan ekonomi 3 jam 


4 Pasar Dalam Perekonomian 24 jam 


3.4 Mendeskripsikan konsep pasar dan terbentuknya harga 


pasar dalam perekonomian  
9 jam 


4.4 Melakukan penelitian tentang pasar dan terbentuknya 


harga pasar dalam perekonomian 
15 jam 


   


 Jumlah alokasi waktu semster 1 51 jam 


.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







PROGRAM TAHUNAN 
 


Satuan Pendidikan  : SMA NEGERI 7 YOGYAKARTA 
Tahun Pelajaran  : 2014-2015 
Mata Pelajaran   : EKONOMI 
Kelas    : X (Sepuluh) 
Semester   : 2 (dua) 


 


No 


KD 
KOMPETENSI DASAR 


ALOKASI 


WAKTU 
KET 


5 Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 15 jam  


@ 45 mnt 3.5 Mendeskripsikan Bank, Lembaga Keuangan Bukan 


Bank, Bank Central, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
6 jam 


4.5 Menyajikan peran dan produk Bank, Lembaga Keuangan 


Bukan Bank, Bank Central, dan Otoritas Jasa Keuangan 


(OJK) 


9 jam 


6 Sistem Pembayaran 12 jam 


3.6 Mendeskripsikan sistem pembayaran dan alat 


pembayaran 
6 jam 


4.6 Menyimulasikan sistem pembayaran dan alat 


pembayaran 
6 jam 


7 Manajemen 9 jam 


3.7 Mendeskripsikan konsep manajemen 3 jam 


4.7 Menerapkan konsep manajemen dalam kegiatan sekolah 6 jam 


8 Koperasi 15 jam 


3.8 Mendeskripsikan konsep koperasi dan pengelolaan 


koperasi  
6 jam 


4.8 Menerapkan konsep koperasi dan pengelolaan koperasi 


sekolah 
9 jam 


   


 Jumlah alokasi waktu semester 2 51 jam 


 Jumlah Alokasi Waktu Semester 1 dan 2 102 jam  


 


 


 


 


 


 


 







Yogyakarta, 10 September 2014 


Guru Mata Pelajaran  Mahasiswa 


 


 


 


 


  


Drs. Puji Suharjoko 


NIP. 19611022 199003 1 004 


 Adif Anityo Sigit 


NIM 11403244063 


 


 












 


 JULI 2014 AGUSTUS  2014 SEPTEMBER  2014


AHAD  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26


SENIN 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27


SELASA 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28


RABU 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29


KAMIS 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30


JUMAT 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31


SABTU 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25


NOVEMBER  2014 DESEMBER  2014


AHAD  2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25 1 8 15 22


SENIN 3 10 17 24 2 9 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23


SELASA 4 11 18 25 3 10 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24


RABU 5 12 19 26 4 11 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25


KAMIS 6 13 20 27 5 12 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26


JUMAT 7 14 21 28 6 13 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27


SABTU 1 8 15 22 29 7 14 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28


   


MARET  2015


AHAD 1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28


SENIN 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 23 29


SELASA 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 24 30


RABU 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 25


KAMIS 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25


JUMAT 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26


SABTU 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27


JULI 2015 Sosialisasi Program sekolah siswa kelas X Ulangan Tengah Semester Gasal Pembagian LHB


AHAD  5 12 19 26 Orientasi Peserta didik kelas X Ulangan Semester Gasal Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK)


SENIN 6 13 20 27 MOPDB CIS/Kemah Ilmiah Workshop Penyusunan Program Kerja


SELASA 7 14 21 28 Libur Ramadhan Latihan UN (Ditentukan Kemudian)


RABU 1 8 15 22 29 Libur Idul Fitri WSC  Hardiknas


KAMIS 2 9 16 23 30 Gladi Taruna Bhakti (GTB) Ulangan Tengah Semester Genap Libur Umum 


JUMAT 3 10 17 24 31 Libur Khusus (Hari Guru Nas) UN SMA (Utama) HUT Kota Yogyakarta


SABTU 4 11 18 25 Latihan Kurban UN SMA (Susulan)


Libur Semester Ujian sekolah Penggunaan Busana jawa 


Ulangan Kenaikan Kelas


GPBT


APRIL  2015                     MEI 2015 JUNI  2015


OKTOBER  2014


JANUARI  2015 FEBRUARI  2015








KATA PENGANTAR 
 


 


 


Puji syukur  kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 


hidayah-Nya sehingga pelaksanaan PPL Universitas Negeri Yogyakarta di SMA 


Negeri 7 Yogyakarta yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni sampai dengan 17 


September 2014 dapat berjalan dengan baik dan lancar berjalan sesuai dengan 


program yang telah direncanakan. Laporan kegiatan PPL ini merupakan salah satu 


bentuk pertanggungjawaban tertulis atas keterlaksanaannya kegiatan PPL selama 


kurang lebih 2,5 (dua setengah) bulan terhitung mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 


17 September 2014. 


Pada kesempatan ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan ucapan 


terimakasih kami yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dan 


membantu dalam pelaksanaan kegiatan PPL UNY 2014, maupun membantu dalam 


pembuatan laporan ini. Ucapan terimakasih terutama kami haturkan kepada yang 


terhormat: 


1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A selaku Rektor Universitas Negeri 


Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan 


PPL. 


2. Ketua UPPL beserta para stafnya yang telah memberikan arahan, informasi dan 


bekal dalam melaksanakan PPL. 


3. Tim PPL UNY yang telah memberikan pembekalan PPL.  


4. Ibu Mimin Nur Aisyah, M.Sc.,Ak, selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL 


yang telah memberikan bimbingan, perhatian, dan semangat selama kegiatan 


PPL. 


5. Bapak Drs. Budi Basuki, MA., selaku Kepala SMA Negeri 7 Yogyakarta yang 


telah menyediakan berbagai fasilitas demi kelancaran KPPL. 


6. Bapak Amudiono, S.Pd, selaku koordinator PPL di SMA Negeri 7 Yogyakarta 


yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar. Atas kesabaran, 


dukungan, bimbingan, motivasi, nasehat dan pengertiannya sehingga kami dapat 


menjalankan kegiatan PPL dengan baik dan lancar. 


7. Bapak Drs. Puji Suharjoko selaku Guru Pembimbing PPL di SMA Negeri 7 


Yogyakarta, yang telah memberikan saran, nasihat, dan pengarahan yang sangat 


bermanfaat bagi kami dalam menjalankan kegiatan mengajar belajar. 


8. Bapak/ Ibu guru dan karyawan/ karyawati SMA Negeri 7 Yogyakarta yang 


dengan ikhlas telah berkenan membantu pelaksanaan PPL dan telah menjadikan 


kami bagian dari keluarga besar SMA Negeri 7 Yogyakarta. 







9. Bapak, ibu, adik dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat, 


dukungan, bantuan dan pengertiannya. 


10. Teman-teman seperjuangan PPL SMA Negeri 7 Yogyakarta atas kekompakan, 


kerjasama, perjuangan, semangat, dan kerjakerasnya selama ini. Semoga 


persahabatan kita tetap terbina walaupun PPL UNY 2014 telah berakhir. 


11. Teman-teman Pendidikan Akuntansi Internasional 2011 yang saling memberikan  


motivasinya. 


12. Siswa-siswi SMA Negeri 7 Yogyakarta baik kelas X MIA 6, dan semua kelas X 


IIS 2, terimakasih atas kerjasamanya. 


13. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang juga ikut andil 


dalam kelancaran pelaksanaan PPL ini. 


Laporan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan 


program yang dilaksanakan. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan PPL ini 


masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohon maaf kepada semua pihak 


bila terdapat kesalahan-kesalahan baik yang kami sengaja maupun yang tidak 


disengaja. Saran dan kritik yang mambangun selalu kami harapkan agar kegiatan 


kami selanjutnya menjadi lebih baik lagi. 


Demikian laporan pelaksanaan kegiatan PPL ini kami susun, semoga dapat 


dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebagaimana mestinya. Terimakasih. 


 


 


 


 


 


       Yogyakarta, 17 September 2014 


  


Penyusun 


 


 


 


Adif Anityo Sigit 


NIM : 11403244063 
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ABSTRAK 


 


Program kegiatan PPL di SMA Negeri 7 Yogyakarta, merupakan salah satu 


ajang bagi mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan kependidikan dalam 


mengamalkan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah untuk diterapkan secara nyata 


di lingkungan sekolah. Tujuan dari kegiatan PPL ini adalah untuk memberikan 


bantuan baik berupa fisik maupun nonfisik dalam merencanakan program dan 


pembangunan sekolah. 


Program PPL di SMA Negeri 7 Yogyakarta, dilaksanakan pada tanggal 30 


Juni sampai 17 September 2014. Dalam pelaksanaan PPL ini praktikan melaksanakan 


berbagai program kegiatan baik yang bersifat kelompok maupun individu. Program 


PPL individu meliputi program utama dan program penunjang. Program individu 


utama adalah mengajar di kelas yang telah ditentukan oleh koordinator PPL dan Guru 


Mata Pelajaran Pembimbing PPL. Sedangkan program penunjang disesuaikan dengan 


permintaan Guru pembimbing masing-masing. Dalam hal ini praktikan diminta untuk 


membuat RPP untuk satu semester dan beberapa administrasi Guru. 


Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan untuk melatih praktikan dalam 


menerapkan kemampuannya dan pengetahuannya serta mempraktikkan ilmu yang 


telah diperoleh selama perkuliahan. Dengan demikian, praktikan diharapkan 


mempunyai bekal dan pengalaman sebagai calon pendidik yang berkualitas. Praktik 


Pengalaman Lapangan (PPL) dimulai sejak tanggal 30 Juni 2014. Sebelum 


melakukan PPL, mahasiswa mengadakan observasi terhadap kegiatan pembelajaran 


yang ada di SMA Negeri 7 Yogyakarta. Observasi tersebut meliputi observasi 


sekolah dan juga terhadap pembelajaran di dalam kelas, praktikan juga berusaha 


mencari informasi dari guru mata pelajaran akuntansi mengenai kondisi dan potensi 


siswa, fasilitas pendukung dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), dan juga faktor 


penghambat yang sering ditemui ketika Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 


berlangsung. 


Berdasarkan hasil observasi tersebut, mahasiswa melakukan konsultasi 


terhadap DPL PPL untuk menindaklanjuti pembuatan RPP dan program kerja yang 


sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Pada kegiatan PPL ini, praktikan 


mendapat tugas untuk mengajar kelas X MIA 6 dan kelas X IIS 2.. Dalam kegiatan 


praktik mengajar di sekolah, secara langsung praktikan dibimbing oleh guru 


pembimbing dan dosen pembimbing. Praktikan juga berperan dalam kegiatan 


persekolahan lainnya seperti piket harian, piket KBM, dan lain-lain. Dengan adanya 


pengalaman tentang penyelenggaraan sekolah ini diharapkan praktikan mempunyai 


bekal untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional. 


 


Kata Kunci : PPL, observasi kelas, kegiatan belajar mengajar 
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BAB I 


PENDAHULUAN 


 


Salah satu bagian penting dalam proses pendidikan nasional adalah 


sekolah yang berperan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya 


manusia. Menanggapi persoalan tersebut Universitas Negeri Yogyakarta sebagai 


bagian dari komponen pendidikan nasional yang sejak awal berdirinya telah 


menyatakan komitmennya terhadap dunia pendidikan merintis program 


pemberdayaan sekolah melalui program kegiatan PPL. 


PPL atau Praktik Pengalaman Lapangan diharapkan dapat menjadi bekal 


bagi mahasiswa sebagai wahana pembentukan tenaga kependidikan yang 


berkompetensi pedagogik, individual, (kepribadian), sosial, dan professional yang 


siap memasuki dunia pendidikan, mempersiapkan dan menghasilkan tenaga 


kependidikan atau calon guru yang memiliki sikap, nilai, pengetahuan, dan 


keterampilan professional. 


Dalam setiap usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia, 


pendidikan merupakan upaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan segala 


potensi yang dimiliki oleh setiap manusia sehingga dapat meningkatkan kualitas 


dirinya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kami mencoba untuk meningkatkan 


kualitas kami sebagai seorang calon pendidik dan produk-produk yang berkualitas 


sesuai dengan bidang jurusan yang ada melalui program ”PPL di SMA Negeri 7 


Yogyakarta”. 


SMA Negeri 7 Yogyakarta sebagai salah satu sasaran PPLUNY yang 


diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan mendapatkan manfaat dalam 


pelaksanan PPLdi SMA Negeri 7 Yogyakarta. Selain itu, mahasiswa PPLUNY 


diharapkan dapat memberikan bantuan berupa pemikiran, tenaga, dan ilmu 


pengetahuan  dalam merencanakan dan melaksanakan program pengembangan 


sekolah guna mengembangkan atau meningkatkan segala kompetensi yang 


dimiliki dalam rangka membentuk pribadi yang cerdas, mandiri, dan bernurani 


sesuai dengan visi dan misi UNY. 


Rangkaian kegiatan pra PPL ini meliputi pengajaran mikro dan kegiatan 


observasi disekolah. Kegiatan pembelajaran mikro dilakukan dengan teman 


sebaya maupun peserta didik sekolah. Kegiatan observasi di sekolah bertujuan 


agar mahasiswa memperoleh gambaran mengenai proses pembelajaran yang 
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dilakukan di sekolah beserta kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang 


proses pembelajaran. 


Dalam kegiatan PPL, mahasiswa terjun langsung ke instansi sekolah dalam 


kurun waktu kurang lebih 11 minggu. Waktu efektif yang digunakan untuk 


kegiatan PPL adalah sebanyak 6 hari efektif dengan jumlah jam efektif per 


harinya adalah 6 sampai 7 jam. Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa 


menggunakan waktunya untuk mengamati, mengenal dan mempraktikan semua 


kompetensi yang diperlukan bagi seorang tenaga pendidik atau guru, terutama 


dalam hal perangkat pengajaran. Selain itu menjadikan apa yang didapat adalah 


sebuah pengalaman dan bekal untuk menghadapi dunia nyata yang ada di 


lapangan pada waktu yang akan datang, serta dapat memupuk rasa tanggung 


jawab dan mendidik diri sebagai orang yang professional di bidangnya. 


 


A. Analisis Situasi 


Pendidikan memiliki arti yang sangat penting bagi kemajuan suatu 


bangsa. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 


dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 


mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi pendidikan itu sendiri erat sekali 


kaitannya dengan kualitas pendidikan, karena kualitas pendidikan tersebut 


mempengaruhi fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Belakangan ini 


kualitas pendidikan Indonesia sedang dipertanyakan kualitasnya. Berbagai 


masalah pendidikan menjadi obrolan hangat masyarakat Indonesia. 


Sebenarnya kualitas pendidikan pada hakikatnya ditentukan antar lain oleh 


para pengelola dan pelaku pendidikan. Salah satu pelaku pendidikan adalah 


tenaga pendidik atau guru.  


Tenaga pendidik dalam pelaksanaan sistem pendidikan dipandang 


sebagai faktor utama keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional 


seperti yang tercantum dalam UU No. 2/1989 pasal 4, yaitu “Pendidikan 


nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 


manusia Indonesia seutuhnya,dan seluruhnya” yaitu manusia yang beriman 


dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur 


memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 


kepribadian yang  mantap dan mandiri serta bertanggung jawab 


kemasyarakatan dan kebangsaan”. Guru sebagai faktor kunci dalam  


pendidikan, sebab sebagian besar proses pendidikan  berupa interaksi belajar 


mengajar, dimana peranan guru sangat berarti. Guru sebagai pengajar atau 







LAPORAN PPL UNY 2014 


SMA NEGERI 7 YOGYAKARTA 


Jl. M. T. Haryono 47, Yogyakarta 55141 Telp. (0274) 544752 


 


Page | 3  
 


pendidik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan setiap adanya 


upaya pendidikan. 


Kadar kualitas guru yang merupakan ujung tombak pendidikan 


ternyata dipandang sebagai penyebab rendahnya kualitas output sekolah. 


Rendah dan merosotnya mutu pendidikan Indonesia, hampir selalu menuding 


guru sebagai tenaga pengajar, sebab guru dianggap tidak berkompeten, tidak 


berkualitas, tidak professional, dan lain sebagainya. Kompetensi pada 


dasarnya merupakan gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan 


(be able to do) seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, perilaku 


dan hasil yang seyogyanya dapat ditampilkan atau ditunjukkan. Oleh karena 


itu, sekarang guru sebagai pelaku utama pendidikan dituntut harus bisa 


menjadi tenaga pendidik yang professional. Agar dapat melakukan (be able to 


do) sesuatu dalam pekerjaannya, tentu saja seseorang harus memiliki 


kemampuan (ability) dalam bentuk pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) 


dan keterampilan (skill) yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Dalam  


perspektif  kebijakan  pendidikan  nasional, pemerintah telah merumuskan 


empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam Penjelasan 


Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 


Pendidikan yaitu kompetensi Profesional, kompetensi pedagogis, kompetensi 


sosial dan kompetensi pribadi. Pada kenyataannya memang banyak guru yang 


belum maksimal dapat menerapkan 4 kompetensi itu.  


Berdasarkan hal tersebut, Universitas Negeri Yogyakarta sebagai 


perguruan tinggi yang mempunyai misi dan tugas untuk menyiapkan dan 


menghasilkan tenaga-tenaga pendidik yang siap pakai, mencantumkan 


beberapa mata kuliah pendukung yang menunjang tercapainya kompetensi di 


atas, salah satunya yaitu Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Praktik 


Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan langkah strategis untuk melengkapi 


kompetensi mahasiswa calon tenaga kependidikan dan salah satu upaya yang 


dilakukan oleh pihak Universitas Negeri Yogyakarta untuk mengembangkan 


ilmu yang telah diperoleh mahasiswa sehingga mampu mengaplikasikannya 


di lapangan/luar kampus, yaitu sekolah.  


Program kegiatan PPL terintegrasi dan saling mendukung untuk 


mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon guru atau tenaga 


kependidikan. Program-program yang dikembangkan difokuskan pada 


komunitas sekolah atau lembaga, mencakup civitas internal sekolah seperti 
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guru, karyawan, siswa dan komite sekolah serta masyarakat lingkungan 


sekolah. 


Pelaksanaan PPL melibatkan unsur-unsur dosen pembimbing PPL, 


guru pembimbing, koordinator KKN-PPL sekolah, kepala sekolah, siswa 


sekolah, dan mahasiswa praktikan. Mahasiswa akan mampu melaksanakan 


PPL dengan optimal apabila memiliki kemampuan yang baik dalam hal 


proses pembelajaran maupun proses majerial dengan semua pihak yang 


terkait. 


Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) secara sederhana dapat 


dimengerti untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa agar dapat  


mempraktikan beragam teori yang mereka terima di bangku kuliah. Pada saat 


kuliah mahasiswa menerima atau menyerap ilmu yang bersifat teoritis, oleh 


karena itu, pada saat PPL ini mahasiswa berkesempatan untuk 


mempraktikkan ilmunya, agar para mahasiswa tidak sekedar mengetahui 


suatu teori, tetapi lebih jauh lagi mereka juga memiliki kemampuan untuk 


menerapkan teori tersebut, tidak hanya dalam situasi simulasi tetapi dalam 


situasi sesungguhnya (real teaching). 


Secara garis besar, manfaat yang diharapkan dari Praktik Pengalaman 


Lapangan, antara lain: 


1. Bagi Mahasiswa 


a. Mengenal dan mengetahui secara langsung proses pembelajaran dan  


kegiatan kependidikan lainnya di tempat praktik. 


b. Memperdalam pengertian, pemahaman, dan penghayatan dalam  


pelaksanaan pendidikan. 


c. Mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan bekal yang telah 


diperolehnya selama perkuliahan ke dalam  proses pembelajaran dan 


atau kegiatan kependidikan lainnya. 


d. Mendewasakan cara berpikir dan meningkatkan daya penalaran 


mahasiswa dalam melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan 


masalah pendidikan yang ada di sekolah.  


2. Bagi Sekolah 


a. Mendapat inovasi dalam kegiatan pendidikan. 


b. Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran dalam mengelola pendidikan. 


3. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
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a. Memperoleh masukan perkembangan pelaksanaan praktek pendidikan 


sehingga kurikulum, metode, dan pengelolaan pembelajaran dapat 


disesuaikan. 


b. Memperoleh masukan tentang kasus kependidikan yang berharga 


sehingga dapat dipakai sebagai bahan pengembangan penelitian. 


c. Memperluas jalinan kerjasama dengan instansi lain. 


 


Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan pada pra KKN-PPL 


di peroleh data sebagai berikut: 


1. Fasilitas dan Sarana Prasarana 


 SMA Negeri 7 Yogyakarta yang gedungnya terdiri dari dua lantai, 


memiliki sarana yang cukup  memadai sebagai pendukung kegiatan belajar 


mengajar, antara lain : 


a. Ruang Belajar 


SMA Negeri 7 Yogyakarta memiliki 24 ruang kelas untuk proses 


belajar mengajar dengan perincian sebagai berikut: 


1) Delapan ruang kelas untuk kelas X, yaitu kelas X MIA 1, X 


MIA 2, X MIA 3, X MIA 4, X MIA 5, X MIA 6, X IIS 1, X 


IIS 2 


2)  Delapan ruang kelas untuk kelas XI, yaitu kelas XI MIA 1, XI 


MIA 2, XI MIA 3, XI MIA 4, XI MIA 5, XI MIA 6, XI IIS 1, 


XI IIS 2 


3) Delapan ruang kelas untuk kelas XII, yaitu kelas, XII IPA  1, 


XII IPA 2, XII IPA 3, XII IPA 4,  XII  IPA5, XII IPS 1, XII 


IPS 2,  XII IPS 3 


b. Ruang Perkantoran  


Ruang perkantoran terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang wakil 


kepala sekolah, ruang tata usaha (TU), ruang piket, ruang guru dan 


ruang bimbingan konseling. 


 


c. Ruang Kegiatan Peserta Didik 


Ruang kegiatan peserta didik meliputi 6 ruang yang terdiri dari : 


1) Ruang OSIS 


2) Ruang PKPR 


3) Ruang Kehoranian Islam (ROHIS) 


4) Ruang Pecinta Alam (WHO) 
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5) Ruang Karya Ilmiah Remaja 


6) Ruang Komite Sekolah. 


7) Ruang Audio Visual (AVA). 


d. Kamar mandi/toilet 


e. Laboratorium  


Terdapat 5 laboratorium yang meliputi : 


1) Laboratorium Kimia 


2) Laboratorium Akuntansi 


3) Laboratorium Akuntansi 


4) Laboratorium Bahasa 


5) Laboratorium Komputer 


f. Ruang Audio Visual 


Fasilitas: LCD Projector, TV 21″, Movie Player, ruang ber-AC, 


dan komputer terkoneksi internet. 


g. Perpustakaan 


Fasilitas: 10 unit komputer terkoneksi internet 


h. Perpustakaan Digital 


Fasilitas: 40 unit komputer terkoneksi internet, ruang ber-AC, LCD 


Projector dan menerapkan teknologi Thin Client 


i. Mushola 


Mushola yang ada sedang dalam tahap renovasi. Terdapat beberapa 


mukena yang dapat dipakai bagi para siswi muslim yang akan 


melaksanakan ibadah sholat.  


j. Fasilitas Olah Raga 


Fasilitas: Lapangan Basket, Lapangan Voli, Lapangan Bulu 


Tangkis, dan Atletik. 


k. Unit Kesehatan Sekolah (UKS) 


Fasilitas: Pelayanan Dokter Umum dan Dokter Gigi 


l. Bangsal Wiyata Mandala 


m. Kantin 


n. Akses HOT SPOT (WIFI) seluruh lingkungan sekolah 


o. Potensi Siswa 


Potensi siswa dapat ditunjukkan melalui prestasi maupun 


organisasi. Potensi siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta sangat baik, 


dilihat dari minat belajar yang tinggi dan prestasi kejuaraan di 


berbagai bidang perlombaan. 
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p. Potensi Guru 


SMA Negeri 7 Yogyakarta memiliki guru dan karyawan yang telah 


siap membantu kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. 


Mayoritas guru adalah PNS dengan tingkat pendidikan terakhir 


adalah S1. Terdapat pula beberapa orang guru yang telah bergelar 


S2. 


Berikut daftar nama guru mata pelajaran tahun 2014 di SMA 


Negeri 7 Yogyakarata :  


No. 


 


Kode 


Guru 


 


Nama 


 


Mata Pelajaran 


1. 18 Dra. Reni Herawati, M.Pd.BI. Bahasa Inggris 


2. 2 Drs. FX Supriyadi Akuntansi 


3. 3 Dra. Nur Lestari Matematika 


4. 5 Dra. Siti Munawaroh  Sosiologi 


5. 6 Dra. Emy Roch D Ekonomi Akuntansi 


6. 8 Dra. Endang Dwi I Sejarah 


7. 9 Dra. Yulia Wulandari Geografi 


8. 10 Dra. Ariswati Baruno,M.Si Akuntansi 


9. 11. Drs. Bandono, M.M. BP 


10. 12. Dra. Siti Hinduniyah Agama Islam 


11. 14. Drs. Suwandi A R PKn 


12. 15. Drs. Doso Priyono OR-Kes 


13. 16. Dra. Rahaju Prihadarjati Bahasa Inggris 


14. 17. Drs. Budi Iriyanto Matematika 


15. 18. Drs. M. Ridwan Hasyim P. Seni 


16. 19. Dra. Sumiyati  BP 


17. 20. Dra. Budi Rahayu Bahasa Indonesia 


18. 21. Dra. Ida Lydiati, M.M Matematika 


19. 22. Dra. Pujiastuti  Kimia 


20. 23. Lilik Lina Heni, S.Pd. Matematika 


21. 24. Dra. Siti Asfiatun BP 


22. 25. Ratmitun, S.Pd. Akuntansi 


23. 26. Dra. Agryati  Bahasa Indonesia 


24. 27. Farida, S.Pd. Ekonomi Akuntansi 


25 28. Endang Purwanti, S.Pd. Bahasa Jerman 


26. 29. Dra.Dorothea Sri Ismayawati Bahasa Inggris 


27. 31. Dra. Sri Suhartini Pkn 


28. 32. Dra. Zululana  Bahasa Inggris 


29. 33. Drs. Puji Suharjoko Ekonomi Akuntansi 


30. 34. F. Wijayanto, S.Pd. Agama Katolik 


31. 35. Drs. Suharno  Sosiologi 
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q. Karyawan 


SMA Negeri 7 Yogyakarta memiliki karyawan yang cukup 


memadai dengan tugasnya masing-masing. Karyawan tersebut 


meliputi: karyawan tata usaha, laboran, penjaga perpustakaan, 


tukang kebun/kebersihan, dan penjaga sekolah. 


r. Infrastruktur 


Infrastruktur yang dimiliki SMA Negeri 7 Yogyakarta terdiri dari 


pagar, taman, listrik, dan lapangan untuk olahraga berupa lapangan 


basket. 


s. Tenaga Pengajar 


SMA Negeri 7 Yogyakarta mempunyai 51 orang tenaga pengajar 


yang profesional dalam mendidik peserta didiknya, yang terdiri 


dari : 


1) 40 orang berstatus PNS 


2) 8 orang berstatus sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) 


32. 36. Drs. Sriyono  Akuntansi 


33. 37. Lilik Yuliani, S.Pd Bahasa Indonesia 


34. 39. Sudiro, M.OR Olahraga 


35. 40. Nugroho Teguh Asmono, S.Pd Sejarah 


36. 41. Amudiono, S.Pd. Akuntansi 


37. 42. Muslimah, S.Pd. Kimia 


38. 43. M. Ernawati M, S.Pd. Matematika 


39. 44. Suyono, M.Ag. Agama Islam 


40. 45. Dra. Ni Made Sulisuarsidi Agama Hindu 


41. 46. Paino, S.Pd. Agama Kristen 


42. 47. Besar Martono, M.Kom. TIK 


43. 49. Budi Luhur, S.Kom TIK 


44. 50. Drs. R. Djumeno K Bahasa Jawa 


45. 54. Hanung Kristianto, S.Kom TIK 


46. 55. Dedi Ardianto, S.Pd. Seni Budaya 


47. 56. Eva Karunia, S.Pd. Bahasa Jepang 


48. 58. Rina Dwi Astuti, S.Pd. Ekonomi 


49. 59. Sri Indrawati, S.Pd. Ekonomi 


50. 60. Retno Widowati, S.Pd Bahasa Jawa 


51. 61. Yunita Purwandari, M.Pd Seni Tari 


52. 62. Dra. Aruni Ikari Akuntansi 


53. 63. Dra. Istiqomah Akuntansi 


54. 64. Retno Handayani, SE Ekonomi 


55. 65. Yuni Lestari, S.Pd Bahasa Inggris 


56. 66. Dra. Lilis Iswanti Bahasa Indonesia 
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3) 3 orang guru naban (Tenaga Bantu) 


t. Media Pembelajaran 


  Media yang digunakan dalam belajar mengajar di SMA Negeri 7 


Yogyakarta cukup memadai, mulai dari perangkat konvensional 


seperti kapur, spidol, blackboard dan whiteboard, sampai 


perangkat modern seperti komputer, LCD proyektor akses internet 


dan audio visual. Secara umum, kelengkapan administrasi dan 


fasilitas penunjang proses belajar siswa baik berupa media 


pembelajaran atau pun pengayaan tersedia dengan baik dan 


lengkap.  


u. Ekstrakurikuler 


Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 7 Yogyakarta 


antara lain batminton, PMR, Karate, KIR, music dan DKV (design 


grafis). Dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang ada maka 


siswa dengan leluasa mengembangkan minat mereka masing-


masing. 


Dari sarana dan prasarana yang telah disebutkan diatas, baik media 


maupun kegiatan yang ada, masih memerlukan perhatian. Hal ini 


dikarenakan kurangnya tenaga yang mengelola secara efektif dan 


efisien terhadap sarana dan fasilitas yang ada. Seperti penggunaan 


laboratorium Akuntansi dan Akuntansi untuk pembelajaran 


disetiap mata pelajaran tersebut masih jarang. Karena itulah dalam 


pelaksanaan KKN-PPL ini diharapkan dapat memberikan dorongan 


dan stimulus secara kontinu/berkelanjutan sehingga semua fasilitas 


sekolah yang ada dapat termanfaakan dengan baik. 


Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SMA Negeri 7 


Yogyakarta, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sarana 


maupun prasarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar telah 


tersedia cukup lengkap, namun melalui kegiatan observasi ini 


ditemukan permasalahan-permsalahan yang lebih mengarah kepada 


pembenahan beberapa fasilitas yang terdapat di sekolah.  


v. Aktivitas Pembelajaran  


Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SMA Negeri 7 


Yogyakarta, terlihat bahwa kegiatan belajar mengajar di SMA 


Negeri 7 Yogyakarta sudah berjalan dengan kondusif. Hal tersebut 


didukung dengan lingkungan belajar serta sarana prasarananya 
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yang membuat para guru dan murid dapat melaksanakan aktivitas 


belajar mengajar dengan maksimal. Selain itu tenaga pengajarnya 


yang profesional dan manajemen sekolah yang baik membuat 


aktivitas pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif. 


Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SMA 


Negeri 7 Yogyakarta, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 


sarana maupun prasarana yang menunjang kegiatan belajar 


mengajar telah tersedia cukup lengkap, namun melalui kegiatan 


observasi ini ditemukan permasalahan-permsalahan yang lebih 


mengarah kepada pembenahan beberapa fasilitas yang terdapat di 


sekolah.  


 


B. Bentuk Kegiatan Program PPL 


Kegiatan Praktik Mengajar Lapangan dimulai pada tanggal 30 Juni 


sampai dengan 17 September 2014 di SMA Negeri 7 Yogyakarta. Secara 


garis besar kegiatan PPL sebagai berikut: 


a. Tahap Persiapan di Kampus 


Adapun rancangan Praktik Pengalaman Lapangan ini meliputi: 


a. Kegiatan Pengajaran Terbatas (Micro Teaching) 


Micro Teaching merupakan mata kuliah dengan bobot 2 sks yang 


dilaksanakan pada semester 6. Micro teaching adalah latihan mengajar 


yang dilakukan mahasiswa di kelas di bawah bimbingan dosen 


pembimbing. Pemberian mata kuliah ini dimaksudkan untuk 


mempersiapkan mahasiswa agar siap mengajar dengan baik. 


b. Pembekalan Khusus 


Pembekalan khusus dilaksanakan fakultas atau jurusan yang 


bersangkutan disesuaikan dengan kebutuhan yang lebih spesifik. 


 


b. Observasi Sekolah dan Kegiatan Pembelajaran 


Observasi sekolah merupakan kegiatan awal yang dilakukan 


mahasiswa di tempat praktik berupa observasi fisik dan observasi 


pembelajaran di kelas. Hal ini meliputi pengamatan aspek (baik sarana-


prasarana, norma, dan proses kegiatan belajar mengajar) yang ada di 


sekolah. 
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c. Persiapan Perangkat Pembelajaran 


a. Menyusun Perangkat Pembelajaran 


Perangkat pembelajaran yang dibuat meliputi: Analisis minggu efektif 


KBM, Program Tahunan, Program Semester, Silabus, dan media 


pembelajaran. Hal ini di bawah bimbingan guru pembimbing di 


sekolah. 


b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 


Sebagai persiapan mengajar praktikan harus membuat rencana 


pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disesuaikan dengan silabus. 


RPP yang digunakan disesuaikan dengan kurikulum 2013 yang sudah 


ditetapkan oleh Mentri Pendidikan Nasional. Dalam penyusunan RPP, 


praktikan mengkonsultasikan dengan guru pembimbing. RPP dibuat 


untuk satu kali pertemuan (dua jam pelajaran) atau disesuaikan 


dengan kebutuhan. Hal ini dimaksudkan agar proses pembelajaran 


dapat berjalan sesuai rencana atau tidak menyimpang dari kurikulum 


yang ada. 


c. Persiapan Materi Ajar dan Pengembangan Media Pembelajaran 


Materi mengajar harus dipersiapkan sedemikian rupa agar pada saat 


melakukan praktik mengajar, praktikan dapat tampil dengan tenang 


dan maksimal karena telah menguasai materi yang akan disampaikan. 


Media pembelajaran merupakan faktor penunjang keberhasilan suatu 


kegiatan belajar mengajar. Praktikan mengembangkan media 


pembelajaran dengan menyesuaikan kondisi siswa dan fasilitas 


sekolah. 


d. Melaksanakan Praktik Mengajar di Kelas 


Pada saat praktik mengajar, praktikan melaksanakan praktik mengajar 


terbimbing dan mandiri dengan dibimbing oleh guru pembimbing. 


Praktik mengajar dilakukan setelah berkonsultasi dengan guru 


pembimbing dengan materi dan rencana pembelajaran. Guru 


pembimbing memberikan waktu mengajar di kelas X MIA 6 dan 


kesempatan mengisi di Kelas X IIS 2. Kesempatan mengajar diberikan 


guru pembimbing sampai batas waktu penarikan mahasiswa yaitu 


tanggal 16 September 2014. 
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e. Mengadakan Evaluasi Pembelajaran 


Pada praktik mengajar, praktikan melaksanakan evaluasi guna 


mengetahui sejauh mana ketuntasan belajar siswa serta ketercapaian 


tujuan belajar mengajar. 


 


d. Praktik Persekolahan 


Berbagai macam kegiatan dilaksanakan oleh mahasiswa selama 


melaksankan Praktik Pengalaman Lapangan adalah pembenahan 


administrasi kurikulum, piket, MOPD (Masa Orientasi Peserta Didik 


Baru), HUT Sekolah, dan upacara bendera. 


a. Piket Ruang Guru 


Tujuan: Membantu dalam mengerjakan piket guru 


Kegiatan: 


1) Mendata siswa yang terlambat, siswa yang mau ijin keluar 


2) Membunyikan bel tanda mulai pelajaran, pergantian jam 


pelajaran, dan selesai jam pelajaran di sekolah 


3) Memberikan surat- surat yang masuk ke ruang TU 


4) Memberikan tugas guru yang tidak masuk dan surat ijin siswa 


5) Menerima telepon yang bersangkutan dengan kepentingan 


sekolah (informasi) 


b. Piket BK 


Tujuan: Membantu BK dalam mengerjakan tugas 


Kegiatan: 


1) Mengurutkan data pribadi siswa tahun ajaran 2013/2014 


c. Mengikuti Kegiatan Sekolah 


Mahasiswa juga mengikuti kegiatan yang diadakan oleh sekolah 


seperti penerimaan siswa baru, kegiatan MOPD, sepeda sehat, HUT 


sekolah, dan pendampingan tadarus alquran. 


d. Penyusunan Laporan PPL  


Setelah melakukan praktik mengajar, praktikan diharuskan menyusun 


laporan PPL sebagai syarat kelulusan mata kuliah lapangan ini. 


Laporan ini berisi mengenai kegiatan praktikan di SMA Negeri 7 


Yogyakarta yang berkaitan dengan program praktik mengajar 


. 
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e. Penarikan PPL 


Kegiatan penarikan KKN-PPL dilakukan pada tanggal 17 September 


2014 yang sekaligus menandai berakhirnya kegiatan PPL di SMA 


Negeri 7 Yogyakarta. 


 


 


  







LAPORAN PPL UNY 2014 


SMA NEGERI 7 YOGYAKARTA 


Jl. M. T. Haryono 47, Yogyakarta 55141 Telp. (0274) 544752 


 


Page | 14  
 


BAB II 


PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 


 


A. Persiapan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) 


1. Pengajaran Mikro (Micro-Teaching) 


Sebelum mengambil mata kuliah PPL, mahasiswa diharuskan lulus 


dalam mata kuliah mikro teaching atau pengajaran mikro. Pengajaran 


mikro adalah kegiatan praktek mengajar dalam kelompok kecil dengan 


mahasiswa-mahasiswa lain sebagai siswanya. Jumlah mahasiswa tiap 


kelompok berbeda-beda, biasanya sekitar 9 – 14 orang dan tidak terbatas 


hanya pada satu kelas saja. 


Pada Pengajaran mikro mahasiswa diberi bekal berupa latihan 


mengajar dalam bentuk pengajaran mikro dan pemberian strategi belajar 


mengajar yang dirasa perlu bagi mahasiswa calon guru yang akan 


melaksanakan PPL. Disini mahasiswa diberi kesempatan untuk dapat 


praktik secara langsung dan bergantian dihadapan dosen pembimbing dan 


rekan-rekan mahasiswa dalam satu kelompok tersebut. Untuk materi yang 


akan disampaikan tidak ditentukan oleh dosen tetapi bisa menyesuaikan 


dengan materi yang akan kita ajarkan pada saat pelaksanaan PPL nanti 


sehingga sudah terlatih. Sebelum  mengajar atau maju dalam micro 


teaching mahasiswa diminta mempersiapkan RPP atau Rencana 


Pelaksanaan pembelajaran yang nantinya akan diperiksa oleh dosen 


pembimbing. Selain RPP mahasiswa juga harus mempersiapkan media 


pembelajaran yang relevan, bisa berupa macro media flash, power point 


ataupun juga semacam alat peraga. 


Setelah melakukan praktek mengajar, dosen pembimbing dan 


rekan-rekan satu kelompok tersebut akan memberikan komentar atau kritik 


dan saran yang membangun. Hal ini sangat berguna bagi mahasiswa agar 


semakin termotivasi untuk selalu memperbaiki cara mengajarnya dan 


melakukan variasi-variasi dalam pembelajaran sehingga diharapkan dapat 


mempersiapkan secara dini sebelum praktek mengajar yang sesungguhnya. 
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2. Kegiatan Observasi 


Kegiatan observasi dilakukan sebelum mahasiswa diterjunkan ke 


sekolah. Kegiatan observasi bertujuan untuk mengetahui bagaimana 


keadaan sekolah, baik secara fisik maupun sistem yang ada di dalamnya. 


Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dengan melakukan 


pengamatan secara langsung atau dengan melakukan wawancara terhadap 


warga sekolah. Dengan demikian diharapkan mahasiswa dapat 


memperoleh gambaran yang nyata tentang praktek mengajar dan 


lingkungan persekolahan. Observasi ini meliputi dua hal, yaitu: 


a. Observasi Pembelajaran di Kelas 


Observasi pembelajaran di kelas dilakukan dengan cara 


mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 


pembimbing dari mahasiswa yang bersangkutan. Dalam kegiatan ini 


mahasiswa melakukan pengamatan secara langsung untuk dapat 


mengetahui gambaran nyata tentang penampilan guru dalam proses 


pembelajaran dan kondisi siswa saat proses pembelajaran berlangsung, 


sehingga diharapkan nantinya mahasiswa dapat menemukan  gambaran 


bagaimana cara menciptakan suasana belajar mengajar yang baik di 


kelas sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. 


Observasi ini dilakukan dengan mengamati cara guru dalam: 


1) Cara membuka pelajaran 


2) Memberikan apersepsi dalam mengajar 


3) Penyajian materi  


4) Teknik bertanya 


5) Bahasa yang diguanakan dalam KBM 


6) Memotivasi dan mengaktifkan siswa 


7) Memberikan umpan balik terhadap siswa 


8) Penggunaan metode dan media pembelajaran 


9) Penggunaan alokasi waktu 


10) Pemberian tugas dan cara menutup pelajaran 


 


Melalui kegiatan observasi di kelas ini mahasiswa praktikan dapat: 


1) Mengetahui situasi pembelajaran yang sedang berlangsung. 


2) Mengetahui kesiapan dan kemampuan siswa dalam menerima 


pelajaran. 
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3) Mengetahui metode, media, dan prinsip mengajar yang 


digunakan guru dalam proses pembelajaran. 


Walaupun hasil dari observasi yang kami lakukan ini masih 


bersifat umum, akan tetapi sangat membantu mahasiswa dalam 


mengetahui informasi tentang keadaan siswa SMA Negeri 7 


Yogyakarta ketika sedang berlangsung pembelajaran di kelas. 


b. Observasi Lingkungan Fisik Sekolah 


Kegiatan observasi lingkungan fisik sekolah bertujuan untuk 


memperoleh gambaran tentang situasi dan kondisi sekolah yang 


bersangkutan. Obyek yang dijadikan sasaran observasi lingkungan 


fisik sekolah meliputi: 


1) Letak dan lokasi gedung sekolah 


2) Kondisi ruang kelas 


3) Kelengkapan gedung dan fasilitas yang menunjang kegiatan PBM 


4) Keadaan personal, peralatan serta organisasi yang ada di sekolah 


Observasi Lapangan merupakan kegiatan pengamatan dengan 


berbagai karakteristik komponen pendidikan, iklim dan norma yang 


berlaku dilingkungan sekolah tempat PPL. Pengenalan lapangan ini 


dilakukan dengan cara observasi langsung, dan wawancara dengan 


pihak sekolah. Observasi lingkungan fisik sekolah antara lain 


pengamatan pada: 


1) Administrasi persekolahan 


2) Fasilitas pembelajaran dan manfaatnya 


3) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah 


4) Lingkungan fisik disekitar sekolah 


Observasi lingkungan fisik sekolah ini dapat diamati secara 


langsung, sehingga dapat dideskripsikan bahwa kondisi fisik 


bangunan SMA Negeri 7 Yogyakarta yaitu: 


1) Ruang Kelas, yaitu sebagai berikut: 


a. 8 kelas X ( kelas X1, X2, X 3, X4, X5, X6, X7 dan X8) 


b. 8 kelas XI (kelas XI IPA 1 sampai XI IPA 5, dan XI IPS 1 


sampai XI IPS 3 ) 


c. 8 kelas XII (kelas XII IPA 1 sampai XII IPA 5, dan XII IPS 1 


sampai XII IPS 3) 
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Di samping ruang kelas, praktikan juga mengadakan observasi 


kelengkapan gedung atau fasilitas yang berada di SMA Negeri 7 


Yogyakarta: 


Ruang Laboratorium 


a. Laboratorium kimia 


b. Laboratorium akuntansi 


c. Laboratorium akuntansi 


d. Laboratorium sejarah 


e. Laboratorium bahasa 


f. Laboratorium komputer 


2) Ruang Perkantoran 


a. 1 Ruang Kantor Kepala Sekolah 


b. 1 Ruang Wakil Kepala Sekolah 


c. 1 Ruang Kantor Guru 


d. 1 Ruang Kantor Bimbingan dan Konseling 


e. 1 Ruang Tata Usaha 


f. 1 Ruang Piket Guru Jaga 


3) Ruang Penunjang Proses Belajar Mengajar 


a. Ruang Perpustakaan(10 unit komputer terkoneksi internet) 


b. Perpustakaan digital 


c. Ruang Audio Visual 


d. Studio musik 


e. Lapangan Basket 


f. Lapangan Voli 


g. Lapangan Badminton 


h. Lapangan Atletik 


i. 1 Ruang UKS 


j. 1 Masjid 


k. Tempat parkir guru dan karyawan 


l. Tempat parkir siswa 


4) Ruang kegiatan Siswa 


a. 1 Ruang OSIS 


b. 1 Ruang PKPR 


c. 1 Ruang ROHIS 


d. 1 Ruang Pecinta Alam(WHO) 


e. 1 Ruang Karya Ilmiah Remaja 
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f. 1 Ruang Komite Sekolah 


g. 1 Ruang Audio Visual 


5) Ruang Lain 


a. Bangsal Wiyatamandala 


b. Kantin 


c. Ruang Penjaga Sekolah 


d. Dapur 


 


3. Pembekalan PPL 


Sebelum pelaksanaan PPL, mahasiswa diharuskan mengikuti 


pembekalan PPL. Pembekalan tersebut bertujuan agar mahasiswa 


mengetahui atau mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang 


berkaitan dengan kegiatan-kegiatan KKN-PPL di sekolah. Kegiatan 


pembekalan disampaikan oleh Dosen Pembimbing Lapangan. 


Pembekalan yang dilakukan ini juga menjadi persyaratan khusus 


untuk bisa mengikuti PPL atau terjun ke lokasi di semester khusus ini. 


Oleh karena itu bagi mahasiswa yang belum mengikuti pembekalan tidak 


diperbolehkan terjun ke lokasi PPL.  


 


4. Pembuatan RPP 


Dalam pembuatan RPP,  mahasiswa mencoba menyusun RPP 


sesuai dengan mata pelajaran yang akan disampaikan dalam proses 


pembelajaran yang disesuaikan dengan silabus yang ada(adapun RPP yang 


penyusun buat, penyusun lampirkan dalam lampiran dalam laporan ini). 


Selama melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah, penyusun dapat 


menyusun RPP sebanyak 8 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 


 


 


B. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan 


Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting atau merupakan 


tahapan utama untuk mengetahui kemampuan praktikan dalam mengadakan 


pembelajaran didalam kelas.  


Dalam kegiatan praktek mengajar, mahasiswa dibimbing oleh guru 


pembimbing sesuai dengan jurusan masing-masing. Mahasiswa jurusan 


Pendidikan Akuntansi dibimbing oleh guru pembimbing yaitu Bapak Drs. Puji 


Suharjoko. Praktikan mengajar dengan berpedoman kepada silabus yang telah 
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dibuat sesuai dengan kurikulum yang telah ada. Penyampaian materi dalam 


proses belajar mengajar diusahakan agar terlaksana secara sistematis dan 


sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia.  


 


 


Kegiatan yang dilakukan praktikan selama praktik mengajar, antara lain: 


1. Kegiatan Persiapan 


Kegiatan praktik mengajar pada dasarnya merupakan wahana latihan 


mengajar sekaligus sarana membentuk kepribadian guru atau pendidik. 


Dalam kegiatan mengajar ini mahasiswa praktikan diharapkan dapat 


menggunakan keterampilan dan kemampuan yang telah diterima untuk 


menyampaikan materi. Kegiatan persiapan yang dilakukan sebagai latihan 


dalam praktik mengajar adalah:   


a. Persiapan Mengajar 


1) Kegiatan sebelum mengajar 


Sebelum mengajar mahasiswa praktikan harus melakukan 


persiapan awal yaitu: 


a) Mempelajari bahan yang akan disampaikan 


b) Menentukan metode yang paling tepat untuk bahan yang 


akan disampaikan  


c) Mempersiapkan media yang sesuai 


d) Mempersiapkan perangkat pembelajaran (RPP, buku 


pegangan materi yang disampaikan, referensi buku yang 


berkaitan dengan materi yang akan disampaikan) 


2) Kegiatan selama mengajar 


a) Membuka Pelajaran 


Kegiatan yang dilakukan saat membuka pelajaran adalah: 


 Mengucapkan salam dan berdoa 


 Pada jam pertama membaca Al-Qur’an selama 15 menit 


 Mengabsen siswa 


 Mengulang sedikit materi sebelumnya 


 Memberikan apersepsi yang berkaitan dengan materi 


yang akan disampaikan 


 Mengemukakan pokok bahasan dan sub pokok bahasan 


yang akan disampaikan 


 







LAPORAN PPL UNY 2014 


SMA NEGERI 7 YOGYAKARTA 


Jl. M. T. Haryono 47, Yogyakarta 55141 Telp. (0274) 544752 


 


Page | 20  
 


b) Penyajian Materi 


Memperhatikan tentang cara-cara atau media-media untuk 


menyajikan materi 


c) Penguasaan Materi 


Materi harus dikuasai oleh mahasiswa praktikan agar dapat 


menjelaskan dan memberi contoh dengan benar.  


d) Penggunaan metode dalam mengajar 


Metode yang digunakan dalam mengajar adalah: 


 Metode Ceramah  


Metode ini berarti guru memberikan penjelasan yang 


dapat membawa siswa untuk berfikir bersama mengenai 


materi yang disampaikan. Dengan demikian siswa 


dilibatkan secara langsung dan berpartisipasi aktif dalam 


kegiatan belajar dikelas.  


 Metode Demonstrasi 


Metode ini berarti guru memberi contoh / ilustrasi 


dengan menggunakan alat peraga. Disini guru juga 


memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan yang 


dapat menggugah pikiran siswa untuk fokus pada materi 


yang diajarkan. Metode ini bertujuan untuk 


mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, siswa dididik 


untuk mandiri dalam belajar. Selain itu juga dapat untuk 


menilai keseriusan siswa dalam pembelajaran. 


 Metode Diskusi 


Metode ini berarti siswa aktif berdiskusi, berani 


mengemukakan pendapatnya terkait dengan tema yang 


diangkat. Metode ini bertujuan untuk melatih 


keterampilan siswa dalam mengemukakan pendapat dan 


bekerjasama dengan teman. 


Diskusi dilakukan dengan permainan, misalnya: 


paper roll , undian yang berisi soal kemudian dikerjakan 


oleh masing-masing kelompok. Selain itu, dilakukan 


permainan lain seperti : snow ball, dimana masing-


masing anak menulis satu soal kemudian dilempar ke 


salah satu temannya dan yang terlempar soal tersebut 


harus maju menjawab pertanyaannya. 
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e) Menutup Materi 


Setelah materi disampaikan, mahasiswa praktikan mengakhiri 


pelajaran dengan langakah-langkah sebagai berikut: 


 Mengadakan evaluasi. 


 Menyimpulkan materi yang telah disampaikan. 


 Memberikan pekerjaan rumah maupun tugas jika diperlukan. 


 Menyampaikan judul yang akan dibahas pada pertemuan 


berikutnya, agar siswa dapat belajar sebelumnya. 


 Mengucapkan salam. 


 


f) Evaluasi dan Bimbingan 


Guru pembimbing sangat berperan bagi praktikan, karena 


sebagai mahasiswa yang sedang berlatih mengajar dan mendidik, 


banyak sekali kekurangan dalam melaksanakana proses Kegiatan 


Belajar Mengajar di kelas. Oleh karena itu umpan balik dari guru 


pembimbing sangat diperlukan oleh praktikan.  


Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guru pembimbing 


selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswa 


praktikan. Baik mengenai materi maupun teknik penguasaan kelas 


dalam proses praktik mengajar.  


 


2. Kegiatan Pelaksanaan Praktik Mengajar 


Beberapa hal yang berkaitan dengan praktik mengajar adalah: 


a. Mengadakan persiapan mengajar termasuk penyusunan perangkat 


pembelajaran. 


b. Memilih dan menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan 


situasi dan kondisi kelas yang tidak terlepas dari bimbingan guru 


pembimbing. 


c. Mengevaluasi proses belajar mengajar 
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Kegiatan praktek mengajar di kelas X MIA 6 dan XII IPA. Dengan 


rincian kelas sebagai berikut: 


No Hari, Tanggal Jam ke- Kelas Kegiatan 


1. Senin, 11 Agustus 


2014 


4-6 


 


X MIA 5 


 


Observasi pembelajaran 


Pendampingan pengajaran 


Konsep ilmu ekonomi 


2. Kamis, 14 Agustus 


2014 


6-8 X MIA 4 Kegiatan pembelajaran: 


Menjelaskan materi 


konsep ilmu Ekonomi, 


pengertian ilmu ekonomi, 


manfaat ilmu ekonomi dan 


pembagian ilmu ekonomi 


3. Jumat, 15 Agustus 


2014 


3-5 X IIS 2 Kegiatan pembelajaran: 


Menjelaskan materi 


konsep ilmu Ekonomi, 


pengertian ilmu ekonomi, 


manfaat ilmu ekonomi dan 


pembagian ilmu ekonomi 


 


 


4. Selasa, 19 Agustus 


2014 


4-6 


 


X MIA 6 Kegiatan pembelajaran: 


Menjelaskan materi 


konsep ilmu Ekonomi, 


pengertian ilmu ekonomi, 


manfaat ilmu ekonomi dan 


pembagian ilmu ekonomi 


5. Jumat, 22 Agustus 


2014 


3-5 X IIS 2 


 


Kegiatan pembelajaran: 


Menjelaskan materi 


konsep ilmu Ekonomi. 


Tindakan, Motif dan 


Prinsip Ekonomi 


6. Selasa, 26 Agustus 


2014 


4-6 


 


X MIA 6 Kegiatan pembelajaran: 


Menjelaskan materi 


konsep ilmu Ekonomi. 


Tindakan, Motif dan 
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3. Kegiatan Penunjang 


 Kegiatan penunjang dikerjakan di SMA Negeri 7 Yogyakarta secara bersama-


sama dengan rekan PPL satu Progam Pendidikan (Prodi)  yaitu Prodi 


Pendidikan Akuntansi. Program tersebut ada 4, yaitu: 


 


 


 


Prinsip Ekonomi 


7. Jumat, 29 Agustus 


2014 


3-5 X IIS 2 


 


Pembahasan tugas 


individu 


Ulangan Harian Bab 1 


Konsep ilmu ekonomi 


8. Selasa, 2 Sepetember 


2014 


4-6 


 


X MIA 6 Games quiz, snowball is 


questioning 


Ulangan Harian  Ulangan 


Harian Bab 1 Konsep ilmu 


ekonomi 


9. Jumat, 5 September 


2014 


1- 3 X IIS 2 


 


Kegiatan pembelajaran: 


Menjelaskan materi 


masalah ekonomi. 


Masalah pokok ekonomi, 


system ekonomi 


10. Senin, 9 September 


2014 


4-6 


 


X MIA 6 Kegiatan pembelajaran: 


Pengerjaan soal studi 


kasus tentang masalah 


ekonomi 


Pembahasan soal studi 


kasus di depan kelas 


11. Jumat, 12 September 


2014 


1- 3 X IIS 2 


 


Kegiatan pembelajaran: 


Permainan teka teki silang  


Pembagian kelompok 


pembagian sub bab 


Presentasi kelompok 


dengan sub bab masing-


masing 
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1. Pembuatan RPP 


Bentuk kegiatan : Pembuatan RPP kelas X MIA 6 dan X IIS 2 sebagai 


pedoman bagaimana kegiatan pembelajaran dilakukan  


Tujuan : Untuk memudahkan praktikan PPL untuk 


melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 


Sebagai arsip Guru untuk kegiatan pembelajaran 


Sasaran : Guru dan Siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta 


Waktu Pelaksanaan : 11 Agustus – 3 September 2014 


Tempat Pelaksanaan :  SMA Negeri 7 Yogyakarta 


Deskripsi kegiatan : Menyusun RPP dan menyerahkan kepada guru yang 


bersangkutan 


Hambatan : Sulitnya menentukan rancangan rencana kegiatan 


pembelajaranya 


Sulitnya mengaplikasikan kurikulum 2013 


Solusi : Bertukar pendapat dengan rekan-rekan praktikan yang 


lain 


Meminta bimbingan kepada DPL 


Pelaksana : Adif Anityo Sigit 


Biaya : Rp. 15.000,- 


Sumber dana 


 Hasil 


: Swadaya mahasiswa 


:  : RPP 


   


2. Pembuatan Program Semester 


Bentuk kegiatan : Pembuatan Program Semester 


Tujuan : Untuk dapat melihat distribusi alokasi waktu 


pembelajaran selama satu semester 


Untuk arsip guru sebagai salah satu dari 27 poin 


administrasi 


Sasaran : Guru SMA Negeri 7 Yogyakarta 
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Waktu Pelaksanaan : 20 Agustus – 21 Agustus 2014 


Tempat Pelaksanaan : SMA Negeri 7 Yogyakarta 


Deskripsi kegiatan : Membuat program semester disesuaikan dengan 


kalender pendidikan dan jam efektif 


Hambatan : Belum begitu paham tentang bentuk atau skema 


program semester 


Solusi : Meminta informasi kepada Guru pembimbing 


Pelaksana : Adif Anityo Sigit dan Noorrachma Chandra 


Noviyanti 


Biaya : Rp 2.000,- 


Sumber dana 


Hasil  


: 


: 


Swadaya mahasiswa  


2 Prosem yaitu program semester gasal dan program 


semester genap 


 


3. Pembuatan Program Tahunan 


 


Bentuk kegiatan : Pembuatan Program Tahunan 


Tujuan : Untuk dapat melihat distribusi alokasi waktu 


pembelajaran selama satu tahun 


Untuk arsip guru sebagai salah satu dari 27 poin 


administrasi 


Sasaran : Guru SMA Negeri 7 Yogyakarta 


Waktu Pelaksanaan : 20 Agustus – 21 Agustus 2014 


Tempat Pelaksanaan : SMA Negeri 7 Yogyakarta 


Deskripsi kegiatan : Membuat program semester disesuaikan dengan 


kalender pendidikan dan jam efektif 


Hambatan : Belum begitu paham tentang bentuk atau skema 


program tahunan 


Solusi : Meminta informasi kepada Guru pembimbing 


Pelaksana : Adif Anityo Sigit dan Noorrachma Chandra 
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4. Pembuatan Media Pembelajaran 


Bentuk kegiatan : Pembuatan Media Pembelajaran 


Tujuan : Untuk membantu mempermudah proses 


penyampaian materi saat kegiatan pembelajaran 


berlangsung. 


Sasaran : Siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta 


Waktu Pelaksanaan : 13 Agustus – 10 September 2014 


Tempat Pelaksanaan : SMA Negeri 7 Yogyakarta 


Deskripsi kegiatan : Membuat media pembelajaran untuk mempermudah 


penyampaian materi: 


1. Materi dalam bentuk File PPT 


2. Teka-teki Silang 


Hambatan : Susah menentukan bahan yang dipakai untuk 


membuat teka teki silang 


Solusi : Bertukar pendapat dengan rekan praktikan PPl satu 


program studi 


Pelaksana : Adif Anityo Sigit 


Biaya : Rp 18.000,- 


Sumber dana 


Hasil  


: 


: 


Swadaya mahasiswa  


Media pembelajaran berupa materi dalam bentuk 


file PPT dan Media teka teki silang dalam kertas A3 


Noviyanti 


Biaya : Rp 2.000,- 


Sumber dana 


Hasil  


: 


: 


Swadaya mahasiswa  


1 program tahunan 
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C. Analisis Hasil Pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan 


1.  Manfaat PPL bagi mahasiswa 


Menjalani profesi sebagai seorang guru selama pelaksanaan PPL 


telah memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa untuk menjadi 


seorang guru tidak hanya cukup dengan penguasaan materi dan pemilihan 


metode pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, faktor penguasaan  


serta pengelolaan kelas juga sangat menentukan tingkat profesionalisme 


seorang guru.  


Selama PPL, praktikan mendapat berbagai pengetahuan dan 


pengalaman terutama dalam masalah Kegiatan Belajar Mengajar di kelas. 


Hal-hal yang didapat oleh praktikan diantaranya sebagai berikut: 


a. Praktikan dapat berlatih menyusun Rencana Pelaksanaan 


Pembelajaran (RPP). 


b. Praktikan dapat berlatih memilih dan mengembangkan materi, 


media, dan sumber bahan pelajaran serta metode yang dipakai dalam 


pembelajaran. 


c. Dalam belajar menyesuaikan materi dengan jam efektif yang 


tersedia. 


d. Dapat berlatih melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas dan 


mengelola kelas. 


e. Dapat berlatih melaksanakan penilaian hasil belajar siswa dan 


mengukur kemampuan siswa dalam menerima materi yang 


diberikan. 


f. Dapat mengetahui tugas-tugas guru selain mengajar di kelas (guru 


piket) sehingga dapat menjadi bekal untuk menjadi seorang guru 


yang profesional. 


 


2.  Hambatan Dalam Pelaksanaan 


Dalam melaksanakan kegiatan, mahasiswa praktikan mengalami 


beberapa hambatan pada saat praktik mengajar antara lain: 


a. Masih rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar 


mengajar sehingga beberapa siswa membuat gaduh kelas. Beberapa 


siswa masih suka mengobrol sendiri di kelas. 
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b. Praktikan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan materi dengan 


waktu yang berkurang akibat libur dan agenda sekolah.  


c. Praktikan mengalami kesulitan dalam melakukan distribusi alokasi 


waktu pertemuan 


3. Solusi Mengatasi Hambatan 


a. Untuk mengatasi siswa yang gaduh di kelas, praktikan menunjuk 


siswa sumber kegaduhan untuk menjawab pertanyaan sehingga siswa 


lupa tentang pembicaraan mereka dan konsentrasi untuk menjawab 


pertanyaan. Selain itu, cara lain untuk mengatasi kegaduhan di kelas 


adalah mendatangi siswa yang gaduh dan menanyakan pertanyaan 


tentang materi yang diajarkan agar siswa kembali berkonsentrasi ke 


pelajaran. 


b. Dalam menangani masalah, praktikan berusaha menyesuaikan materi 


akibat libur dan agenda sekolah saat menjelaskan di kelas akan tetapi 


tetap berusaha agar siswa mengerti dengan apa yang praktikan 


jelaskan. Kemudian praktikan juga memberikan modul sebagai 


bahan ajar utnuk dibaca sendiri di rumah yang juga berisi latihan soal 


sebagai tugas sehingga siswa hasrus membaca modul tersebut agar 


dapat mengerjakan soal yang diberikan. Selain itu, praktikan juga 


mengadakan pengayaan yang bertujuan untuk mengejar materi yang 


belum tersampaikan 


c. Dalam menangani masalah kesulitan dalam melakukan distribusi 


waktu, praktikan melakukan konsultasi dengan Guru mata pelajaran 


pembimbing 
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BAB III 


PENUTUP 


 


A. Kesimpulan 


Pelaksanaan kegiatan PPL di SMA Negeri 7 Yogyakarta telah banyak 


memberikan manfaat serta pengalaman bagi praktikan baik dalam hal yang 


menyangkut proses kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan di luar kelas yang 


sifatnya terpadu antara praktek, teori dan pengembangan lebih lanjut dan 


merupakan penerapan teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan sebagai 


sarana untuk mendapatkan pengalaman faktual mengenai proses pembelajaran dan 


pendidikan lainnnya. Berdasarkan kegiatan PPL yang telah praktikan laksanakan 


selama dua setengah bulan ini ada beberapa hal yang dapat praktikan simpulkan, 


yaitu : 


1. Kegiatan PPL yang telah dilaksanakan oleh praktikan di SMA Negeri 7 


Yogyakarta telah memberikan pengalaman menjadi seorang guru atau 


tenaga kependidikan dengan segala tuntutannya, seperti persiapan 


administrasi pembelajaran, persiapan materi dan persiapan mental untuk 


mengajar siswa di kelas. 


2. Praktek pengalaman lapangan dapat menambah rasa percaya diri, 


memupuk kedisiplinan dan menumbuhkan loyalitas terhadap profesi 


guru dan tenaga kependidikan bagi mahasiswa. 


3. Kegiatan PPL ini mampu mempererat silaturahmi antara anggota 


keluarga besar SMA Negeri 7 Yogyakarta yang terdiri atas kepala 


sekolah, para guru, staf karyawan, dan seluruh siswa terjalin dengan baik 


sehingga menunjang kegiatan belajar mengajar. 


4. Sarana dan prasarana yang ada telah memadai untuk mendukung 


pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 
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B. Saran 


1. Kepada Universitas Negeri Yogyakarta 


a. Perlunya koordinasi yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan 


PPL untuk masa datang. Oleh karena itu, perlu disempurnakan dan 


disosialisasikan lagi dengan baik, karena tidak dipungkiri bahwa 


masih ada hal-hal yang belum dimengerti oleh mahasiswa dan 


sering terjadi salah persepsi antar mahasiswa karena kurang 


sosialisasi dan bimbingan. 


b. Perlunya koordinasi yang baik antara LPPM dan LPPMP dan 


melakukan supervisi ke  lokasi agar mereka juga mengetahui 


kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa PPL. Dengan 


kegiatan supervisi ini pula diharapkan LPPMP dapat memberikan 


masukan-masukan yang bermanfaat bagi kelompok ataupun kritik 


yang membangun kelompok menjadi lebih baik lagi.  


c. UPPL lebih sering mengadakan acara diskusi bersama dengan ketua 


kelompok untuk menyampaikan hambatan atau kesulitan di 


lapangan dan mencari solusi atau jalan keluarnya. Dengan demikian 


diharapkan bahwa kelompok-kelompok yang sedang mengalami 


permasalahan atau kesulitan cepat teratasi dan kegiatan PPL 


berjalan dengan lancar. 


 


2. Kepada Pihak SMA Negeri 7 Yogyakarta 


a. Agar mempertahankan dan meningkatkan kedisiplinan, sehingga 


kredibilitas SMA Negeri 7 Yogyakarta lebih semakin meningkat di 


masa mendatang. 


b. Dengan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar 


yang memadai, hendaknya lebih dimanfaatkan secara maksimal 


agar hasil yang didapatkan juga lebih maksima apalagi alat- alat 


yang ada di laboratorium sangat lengkap. 


 


3. Bagi mahasiswa  


a. Selain penguasaan materi yang matang dan pemilihan metode 


pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kelas, juga 


diperlukan adanya kesiapan fisik dan mental karena sangat 


berpengaruh terhadap proses pembelajaran. 







LAPORAN PPL UNY 2014 


SMA NEGERI 7 YOGYAKARTA 


Jl. M. T. Haryono 47, Yogyakarta 55141 Telp. (0274) 544752 


 


Page | 31  
 


b. Apabila terdapat permasalahan-permasalahan dalam hal 


pelaksanaan program PPL hendaknya langsung berkonsultasi 


dengan koordinator PPL sekolah, guru pembimbing sekolah, dan 


DPL PPL sehingga permasalahan atau kesulitan dapat cepat teratasi. 


c. Mampu  berinteraksi dengan semua komponen sekolah dan juga 


mampu menjaga nama baik almamater. 


d. Rela bekerja keras demi kepentingan kelompok dan dapat 


menghilangkan ego masing-masing individu. 


e. Meningkatkan kerjasama diantara anggota kelompok dan semua 


komponen sekolah. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan program 


PPL mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang dampaknya 


akan sangat baik bagi kelompok. 


f. Meningkatkan kedisiplinan sesuai dengan tata aturan sekolah. 


g. Mahasiswa praktikan harus dapat menempatkan dirinya sebagai 


seorang calon pendidik yang baik dan diikat oleh kode etik guru. 
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Universitas 


Negeri 


Yogyakarta 


FORMAT OBSERVASI 


PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 


OBSERVASI PESERTA DIDIK 


 


Npma.1 


Untuk 


mahasiswa 


 


NAMA MAHASISWA : Adif Anityo Sigit 


NO. MAHASISWA       : 11403244063 


PUKUL                        :  09.00 – 12.00  


TEMPAT PRAKTIK :  SMA N 7 Yogyakarta 


No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 


A. Perangkat 


Pembelajaran 


 


1.Kurikulum Tingkat 


Satuan Pendidikan 


(KTSP) 


Cukup bagus, komponen meliputi kalender pendidikan, jadwal 


pelajaran, dan silabus. 


2. Silabus Komponen dari silabus sudah lengkap dan sesuai 


3.Rencana 


Pelaksanaan 


Pembelajaran  


(RPP) 


RPP sudah Lengkap. 


B. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Proses 


Pembelajaran 


 


1. Membuka pelajaran Membuka pelajaran dengan baik. Guru membuka pelajaran 


dengan salam, presensi satu per satu, apersepsi, mengungkapkan 


Kompetensi dasar yang akan dipelajari dan menyiapkan siswa 


untuk siap menerima pelajaran. 


2. Penyajian materi Penyampaian cukup baik dan jelas, guru menyampaikan materi 


dengan menggunakan media elektronik yaitu laptop dan LCD. 


Sumber belajar berasal dari e-book. Guru juga sesekali 


membukakan artikel dari internet. 


3. Metode 


pembelajaran 


Ceramah disertai dengan tanya jawab, diskusi kelompok, latihan 


soal dan penugasan. 


4. Penggunaan bahasa Menggunakan 2 bahasa, yaitu Indonesia dan Jawa. 


5. Penggunaan waktu Penggunaan waktu sangat maksimal. Guru dating sebelum bel 


jam pelajaran dimulai, dan menggunakan waktu hingga bel jam 


berakhir berbunyi. 







 


Universitas 
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Yogyakarta 


FORMAT OBSERVASI 


PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 


OBSERVASI PESERTA DIDIK 


 


Npma.1 


Untuk 


mahasiswa 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


6. Gerak Guru hanya berada di bagian tengah depan kelas saja. Bergerak 


ke kanan dan ke kiri kelas saat memberikan penjelasan. 


7. Cara memotivasi 


siswa 


Siswa banyak diberi contoh-contoh kaitan materi dengan 


kehidupan sehari-hari. Selalu mengatakan untuk saling 


membantu dengan teman yang lain bila dalam pemahaman 


materi ada yang merasa kesulitan. 


8. Teknik bertanya Teknik bertanya cukup baik, guru melemparkan pertanyaan 


kemudian baru menunjuk siswa untuk menjawabnya. Guru 


membimbing siswa untuk menjawab pertanyaan dengan 


menggunakan contoh sehingga siswa dapat mengungkapkan 


jawabannya, dan menghargai siswa  yang menjawab benar 


dengan kata “iyak, tepat, bagus, kamu benar, dll”. 


9. Teknik penguasaan 


kelas 


Teknik penugasan cukup bagus, didukung suara yang jelas, 


instruksi mudah di pahami dan gerak yang efektif saat 


memberikan tugas di kelas. 


10. Penggunaan 


media 


Menggunakan LCD , projector, laptop, drawing pad, kertas 


latihan soal. 


11. Bentuk dan cara 


evaluasi 


Menggunakan latihan soal, dikerjakan siswa, dan dibahas 


bersama-sama. Guru menjelaskannya secara singkat. 


12. Menutup 


pelajaran 


Memberikan kesimpulan materi pelajaran, guru bertanya kepada 


siswa apakah siswa sudah paham atau belum. Guru memberikan 


informasi tentang kompetensi yang akan dibahas pertemuan 


berikutnya. Guru member salam penutup. 


C. PerilakuSiswa  


1. Perilaku siswa di 


dalam kelas 


Beberapa siswa cukup aktif. Jika tidak paham mereka bertanya 


kepada Guru ataupun siswa lain atau teman dekatnya. Jika guru 


bertanya mendekati siswa, siswa aktif memberi pertanyaan ke 


guru. Ada juga siswa yang dibagian belakang yang sering tidak 


memperhatikan, mengobrol dengan siswa sebelahnya. 


2. Perilaku siswa di 


luar kelas 


Perilaku siswa di luar kelas cukup baik, sopan, menghormati 


guru dan antar temannya dengan saling menyapa. Sangat 


semangat saat bel istirahat berbunyi. 
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  Yogyakarta, 5 September 2014 


Guru Pembimbing  Mahasiswa PPL 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


Drs. Puji Suharjoko  Adif Anityo Sigit 
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MATRIKS PROGRAM KERJA PPL INDIVIDU UNY 


TAHUN 2014 


 


F01 


Untuk  


mahasiswa 


 


NAMA SEKOLAH  : SMA N 7 YOGYAKARTA   NAMA MAHASISWA : Adif Anityo Sigit 


ALAMAT SEKOLAH : Jl. MT Haryono 47 - Yogyakarta   NO. MAHASISWA  : 11403244063 


GURU PEMBIMBING : Drs. Puji Suharjoko     FAK/JUR/PRODI  : FE/Pendidikan AKuntansi   


            DOSEN PEMBIMBING : Mimin Nur Aisyah, M.Sc,. Ak 


No Program / Kegiatan PPL 
Jumlah Jam Per Minggu 


Jumlah 


Jam 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total 


1.  Penerimaan Peserta Didik Baru 36            36 


2.  Tes Peminatan  12           12 


3.  Masa Orientasi Peserta Disik   18          18 


4.  Membuat Silabus dan memahami silabus     2 2 2 2 2    10 


5.  Mengisi Jam Piket       8 8 8 8 8 8 48 


6.  Membuat RPP      4 4 4 4 4   20 


7.  Konsultasi dengan Guru Pembimbing   1    1 1 1 1 1  6 


8. 1 Konsultasi dengan  DPL PPL         2 2 2 2  8 


9. 1 Menyiapkan perangkat pembelajaran      4 4 4 4 4   20 


10.  Praktek mengajar terbimbing       2 3 4 6 6  21 







11.  Praktek mengajar mandiri       1 3 2    6 


12.  Mengkoreksi tugas dan ulangan siswa        2 4  8  12 


13.  Menyusun & mengembangkan alat evaluasi 


(kuis dan ulangan) 


       3 3    6 


14.  Mengadakan evaluasi pembelajaran (kuis dan 


ulangan) 


       2 2 2   6 


15.  Rekapitulasi Nilai Akhir         2 3 3 3 13 


16.  Penyusunan Program Semester dan Tahunan       3 3 3 3 3 3 18 


 TOTAL             258 


 


 


 


  Yogyakarta, 17 September 2014 


Mengetahui 


 


 


Dosen Pembimbing Lapangan 


 


 


 


 


 


Mimin Nur Aisyah, M.Si, Ak 


NIP 19820514 200501 2 001 


Guru Pembimbing 


 


 


 


 


 


Drs. Puji Suharjoko 


NIP 19611022 199003 1 004 


Mahasiswa 


 


 


 


 


 


Adif Anityo Sigit 


NIM. 11403244063 
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NAMA SEKOLAH : SMA N 7 YOGYAKARTA NAMA : Adif Anityo Sigit 


ALAMAT SEKOLAH : Jl. MT Haryono no 47 NIM : 11203241063 


No. Hari/ Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 


Minggu ke-1 


1. Senin, 30 Juni 2014 


 


Rapat Koordinasi 


Persiapan PPDB 


bersama Guru SMAN 7 


Yogyakarta 


Pembagian job description untuk membantu PPDB di 


SMA Negeri 7 Yogyakarta. 


Diantaranya adalah : 


1. Verifikasi data 


2. Pendaftaran online 


3. Pencabutan pendaftaran 


4. Pengarsipan dokumen 


5. Membantu di ruang kurikulum 


  


2. Selasa 1 Juli 2014 Membantu pelaksanaan 


PPDB 


   


3. Rabu, 2 Juli 2014 Penerjunan KKN-PPL 


 


 


Membantu pelaksanaan 


PPDB 


 


 


 


 


 


Mahasiswa langsung berpartisipasi dalam kegiatan 


sekolah 


 


Ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan PPDB, yang 


terbagi ke dalam 5 pos yakni pos informasi, pos 


pengambilan formulir, pos pengisian formulir, pos 


verifikasi formulir dan membantu di ruang kurikulum 


 


 


 


 


 


 


Pada awalnya masih kaku 


saat memberikan verifikasi 


formulir, akan tetapi 


semakin lama semakin 


terbiasa. 


 


 


 


Berusaha tenang 


dan tidak gugup. 


membiasakan diri 


untuk melakukan 


verifikasi formulir 


dan memberikan 


beberapa informasi 
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Evaluasi Evaluasi pelaksanaan PPDB 


Rapat persiapan pelaksanaan PPDB hari berikutnya. 


Rapat melengkapi kelengkapan basecamp 


terkait . 


4. Kamis, 3 Juli 2014 Persiapan PPDB 


 


Membantu pelaksanaan 


PPDB 


 


 


 


Ikut mempersiapkan tempat loket PPDB 


 


Ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan PPDB, yang 


terbagi ke dalam empat pos yakni pos informasi, pos 


pengambilan formulir, pos pengisian formulir, dan 


pos pengembalian formulir. 


 


  


5. Jumat, 4 Juli 2014 Persiapan membantu 


daftar ulang siswa baru 


 


Membantu pelaksanaan 


daftar ulang siswa baru 


 


 


Ikut mempersiapkan tempat loket daftar ulang siswa 


baru 


 


Ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan daftar ulang 


yang terbagi menjadi lima pos. Pos informasi, pos 


penjualan materai, pos pengisian formulir, pos buku 


tamu pengarahan wali, dan pos pemesanan sragam 


  


6. Sabtu, 5 Juli 2014 Persiapan pertemuan 


wali murid 


 


 


 


 


Membantu pelaksanaan 


pertemuan wali murid 


 


Ikut mempersiapkan tepat untuk wali murid 


mengadakan pertemuan. Diantaranya adalah menata 


kursi, menata meja tamu dan menata meja untuk 


pembicara. 


 


 


Sosialisasi peraturan sekolah, perkenalan guru, 


perkenalan komite sekolah dan pembentukan komite 


sekolah yang baru. 
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Minggu ke-2 


7. Senin, 7 Juli 2014 Pembagian nomor 


peserta Test Potensi 


Akademik 


 


Mengawasi Test Potensi 


Akademik 


Pembagian dilakukan sebelum test memulai dan 


pembagian nomor test berdasarkan kelas. 


 


 


Mengawasi jalannya Test Potensi Akademik 


  


8. Selasa, 8 Juli 2014 Pengawasan Test 


Peminatan 


Test dilakukan 3 sesi. Sesi pertama pelajaran 


Matematika, sesi kedua pelajaran IPA dan sesi ketiga 


pelajaran IPS. 


  


9. Rabu, 9 Juli 2014 Libur 


10. Kamis, 10 Juli 2014 Libur 


11. Jumat, 11 Juli 2014 Libur 


12. Sabtu, 12 Juli 2014 Pengumpulan berkas 


daftar ulang 


Peserta didik mengumpulkan berkas data diri, surat 


pernyataan bebas narkotika dan surat pernyataan 


berkelakuan baik. 


  


Minggu ke 3 


13. Senin, 14 Juli 2014 MOPD (Masa Orientasi 


Peserta Didik) 


Pendampingan MODP    


14. Selasa, 15 Juli 2014 MOPD (Masa Orientasi 


Peserta Didik) 


Pendampingan MOPD   


15. Rabu, 16 Juli 2014 MOPD (Masa Orientasi 


Perserta Didik) 


Pendampingan MOPD 
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16. Kamis, 17 Juli 2014 Konsultasi dengan guru 


pembimbing 


Konsultasi perihal silabus dan kelas berapa kami 


harus mengajar karena terjadi perubahan kurikulum 


maka berganti juga waktu dan penempatan mengajar. 


  


17. Jumat, 18 Juli 2014 Upacara Perayaan Ulang 


Tahun dan Saresahan 


Seluruh warga SMA Negeri 7 Yogyakarta dan 


mahasiswa PPL upacara menggunakan baju adat 


Yogyakarta. 


  


18. Sabtu, 19 Juli 2014 Konsultasi dengan guru 


pembimbing 


Konsultasi perihal RPP. Bagaimana kami harus 


membuat RPP dan indikator apa saja yang harus ada 


dalam sebuah RPP. Hal ini dilakukan karena RPP 


kurikulum sebelumnya berbeda dengan RPP 


kurikulum 2013, maka dari itu kami mahasiswa 


PPPL dan guru pembimbing berdiskusi bersama 


bagaimana membuat RPP kurikulum 2013 yang 


benar. 


  


Minggu ke-4 


Libur Hari Raya Idul Fitri 


Minggu ke-5 


Libur Hari Raya Idul Fitri 


Minggu ke-6 


19. Rabu, 6 Agustus 2014 Halal Bihalal Salam-salaman bersama seluruh warga SMA Negeri 


7 Yogyakarta dan mahasiswa PPL. 
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20. Kamis, 7 Agustus 2014 Syawalan Menghadiri acara syawalan dan makan siang 


bersama guru dan karyawan SMA Negeri 7 


Yogyakarta. 


  


21. Jumat, 8 Agustus 2014 Memahami silabus 


 


 


 


 


Pembuatan RPP 


Memahami silabus terutama pada bagian kompetensi 


dasar, materi pembelajaran dan kegiatan 


pembelajaran yang akan menjadi bahan utama untuk 


membuat RPP 


 


Pembuatan RPP untuk pertemuan pertama  


Masih cukup kesulitan 


untuk membuat RPP 


terutama dalam pembagian 


alokasi waktu mengajar di 


kelas 


Mencoba 


mengkira-kira 


bagaiamana 


pembagian waktu 


yang tepat 


22. Sabtu, 9 Agustus 2014 Memahami silabus 


 


 


 


 


Menyiapkan perangkat 


pembelajaran 


Memahami silabus terutama pada bagian kompetensi 


dasar, materi pembelajaran dan kegiatan 


pembelajaran yang akan menjadi bahan utama untuk 


membuat RPP 


 


Pembuat media pembelajaran berupa presentasi 


power point 


  


Minggu ke-7 


23. Senin, 11 Agustus 2014 Praktek mengajar 


terbimbimbing 


 


Mendampingi rekan praktikan mengajar di kelas X 


MIA 5 


 


  


24 Rabu, 13 Agustus 2014 Memahami silabus 


 


 


Memahami silabus terutama pada bagian kompetensi 


dasar, materi pembelajaran dan kegiatan 


pembelajaran yang akan menjadi bahan utama untuk 
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Pembuatan RPP 


membuat RPP 


 


Pembuatan RPP yang akan diselenggarakan pada 


Senin, 18 Agustus kelas X MIA 5 


Piket Sekolah Melaksanakan tugas piket, dan tugas yang harus 


dilakukan adalah : 


1. Input data siswa yang izin masuk karena 


terlambat dan izin keluar. 


2. Penerima tamu sekolah 


3. Menerima telfon dan disambungkan ke yang 


bersangkutan 


4. Pengecekan kelas yang kosong 


5. Pendataan guru yang tidak masuk 


Sempat terjadi 


kebingungan antara apa 


yang harus dikerjakan dan 


apa yang sudah dikerjakan. 


Berkoordinasi 


dengan cara 


pembagian tugas 


dengan rekan piket 


lainnya. 


26. Kamis, 14 Agustus 2014 Penyusunan Program 


Semester dan Tahunan 


 


 


 


Praktik Mengajar 


 


 


 


 


 


Konsultasi dengan 


Guru pembimbing 


Memahami Program semester pada tahun 


sebelumnya untuk mengetahui bagaimana cara 


menyusun program semester di tahun acaran 


2014/2015 


 


Melakukan praktik mengajar di kelas X MIA 4 


materi bab 1 yaitu Konsep Ilmu ekonomi 


 


 


 


 


Melakukan konsultasi dengan guru pembimbing 


tentang bagaimana cara mengajar. Meminta evaluasi 


Belum begitu paham 


tentang cara penyusunan 


program semester dan 


program tahunan 


 


Masih gugup 


Terus mencoba 


memahami dan 


meminta pendapat 


dari rekan 


praktikan beda 


prodi 


 


Mencoba tetap 


tenang dengan cara 


melontarkan 


beberapa jokes 


kepada siswa dan 


menguasai kelas 
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Pembuatan RPP Pembuatan RPP untuk pertemuan pertama yang akan 


diselenggarakan pada Senin, 18 Agustus X IIS 1 


agar tidak gugup 


27. Jum’at, 15 Agustus 2014 Memahami silabus 


 


 


 


 


Praktik Mengajar 


Memahami silabus terutama pada bagian kompetensi 


dasar, materi pembelajaran dan kegiatan 


pembelajaran yang akan menjadi bahan utama untuk 


membuat RPP 


 


Melakukan praktik mengajar di kelas X IIS 2 materi 


bab 1 yaitu Konsep Ilmu ekonomi 


 


 


 


 


 


 


 


28. Sabtu, 16 Agustus 2014 Memahami silabus 


 


 


 


Memahami silabus terutama pada bagian kompetensi 


dasar, materi pembelajaran dan kegiatan 


pembelajaran yang akan menjadi bahan utama untuk 


membuat RPP 


  


Minggu ke-8 


 Selasa, 19 Agustus 2014 Praktik Mengajar Melakukan praktik mengajar di kelas X IIS 2 materi 


bab 1 yaitu Konsep Ilmu ekonomi 


  


31. Rabu, 20 Agustus 2014 Memahami silabus 


 


 


 


 


Pembuatan RPP 


Memahami silabus terutama pada bagian kompetensi 


dasar, materi pembelajaran dan kegiatan 


pembelajaran yang akan menjadi bahan utama untuk 


membuat RPP 


 


Pembuatan RPP yang akan diselenggarakan pada 


Jumat, 25 Agustus 2014 
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Piket Sekolah Melaksanakan tugas piket, dan tugas yang harus 


dilakukan adalah : 


1. Input data siswa yang izin masuk karena 


terlambat dan izin keluar. 


2. Penerima tamu sekolah 


3. Menerima telfon dan disambungkanke yang 


bersangkutan 


4. Pengecekan kelas yang kosong 


5. Pendataan guru yang tidak masuk 


  


32. Kamis, 21 Agustus 2014 Penyusunan Program 


Semester dan Tahunan 


 


 


Pembuatan RPP 


 


 


Mengoreksi Tugas 


Peserta Didik 


 


Memahami Program tahunan pada tahun sebelumnya 


untuk mengetahui bagaimana cara menyusun 


program tahunan di tahun acaran 2014/2015 


 


Pembuatan RPP yang akan diselenggarakan pada 


Selasa, 26 Agustus 2014 


 


Mengoreksi hasil diskusi peserta didik  


  


33. Jum’at, 22 Agustus 2014 Memahami silabus 


 


 


 


 


 


Memahami silabus terutama pada bagian kompetensi 


dasar, materi pembelajaran dan kegiatan 


pembelajaran yang akan menjadi bahan utama untuk 


membuat RPP 


 


 


  







LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 2014 


 


F02 
Untuk mahasiswa 


Universitas Negeri Yogyakarta 


  


Praktik Mengajar 


 


 


Konsultasi dengan 


guru pembimbing 


Praktik mengajar di kelas X IIS 2 pertemuan kedua 


melanjutkan materi selanjutnya 


 


Meminta saran, dan evaluasi dari guru pembimbing. 


Minggu ke 9 


35. Senin, 25 Agustus 2014 Membuat RPP Membuat RPP untuk pelajaran tanggal 26 Agustus di 


kelas X MIA 6 


  


 Selasa, 26 Agustus 2014 Praktik mengajar 


 


 


Konsultasi dengan 


guru pembimbing 


Praktik mengajar di kelas X MIA 6 pertemuan kedua 


melanjutkan materi selanjutnya 


 


Meminta saran, dan evaluasi dari guru pembimbing. 


  


36. Rabu, 27 Agustus 2014 Piket Sekolah Melaksanakan tugas piket, dan tugas yang harus 


dilakukan adalah : 


1. Input data siswa yang izin masuk karena 


terlambat dan izin keluar. 


2. Penerima tamu sekolah 


3. Menerima telfon dan disambungkanke yang 


bersangkutan 


4. Pengecekan kelas yang kosong 


5. Pendataan guru yang tidak masuk 


  


  Mengoreksi Tugas 


peserta didik 


 


Melakukan penilaian tugas peserta didik 


 


 


Masih merasa subjektif 


ketika melakukan 


penilaian 


Bertukar pendapat 


dengan rekan 


praktikan yang lain 
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Memahami silabus 


 


 


 


 


Pembuatan RPP 


Memahami silabus terutama pada bagian kompetensi 


dasar, materi pembelajaran dan kegiatan 


pembelajaran yang akan menjadi bahan utama untuk 


membuat RPP 


 


Pembuatan RPP yang akan diselenggarakan pada 


Jumat, 29 Agustus di Kelas X IIS 2 


tentang cara tidak 


subjektif 


38. Kamis, 28 Agustus 2014 Penyusunan Program 


Semester dan Tahunan 


 


Menyiapkan perangkat 


pembelajaran 


 


Membuat naskah soal 


Menyusun program semester tahun ajaran 2014/2015 


 


 


Menyiapkan bahan ajar untuk kelas X IIS 2 


pertemuan ketiga 


 


Membuat naskah soal untuk ulangan harian 1 kelas X 


IIS 2 


Mengalami kebingungan 


saat menentukan jenis atau 


metode ulangan harian 


yang inovatif 


Berkonsultasi 


dengan Guru mata 


pelajran 


pembimbing 


39. Jumat, 29 Agustus 2014 Praktik Mengajar 


 


 


 


 


Konsultasi dengan 


guru pembimbing 


Mengadakan ulangan harian 1 bab Konsep ilmu 


ekonomi 


Melanjutkan materi ke bab 2 yaitu masalah pokok 


ekonomi 


 


Meminta saran, dan evaluasi dari guru pembimbing. 


Terlalu banyak protes 


yang muncul dari peserta 


didik 


Mencoba 


mengkodosikan 


kelas agar kembali 


kondusif 


40. Sabtu, 30 Agustus 2014 Memahami silabus 


 


 


 


Memahami silabus terutama pada bagian kompetensi 


dasar, materi pembelajaran dan kegiatan 


pembelajaran yang akan menjadi bahan utama untuk 


membuat RPP 


  







LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 2014 


 


F02 
Untuk mahasiswa 


Universitas Negeri Yogyakarta 


  


 


Menyiapkan perangkat 


pembelajaran 


 


Pembuat media dan bahan pembelajaran  


 


Minggu ke-10 


41. Senin, 1 September 2014 Membuat RPP 


 


 


Mempelajari materi 


bahan ajar 


Membuat RPP untuk pembelajaran hari Selasa 2 


September 2014 


 


Memahami materi bahan ajar yang akan diberikan 


pada hari Selasa 2 September 2014 


  


42. Selasa,2 September 2014 Praktik Mengajar 


 


 


 


 


Konsultasi dengan 


guru pembimbing 


Mengadakan ulangan harian 1 bab Konsep ilmu 


ekonomi 


Melanjutkan materi ke bab 2 yaitu masalah pokok 


ekonomi 


 


Meminta saran, dan evaluasi dari guru pembimbing. 


Ulangan terlambat 


dilaksanakan karena ada 


beberapa murid yang 


mengajukan pertanyaan 


Menjelaskan 


jawaban dengan 


singkat dan jelas 


agar tidak 


kehabisan waktu 


untuk ulangan 


43. Rabu,3 September  2014 Piket Sekolah 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Melaksanakan tugas piket, dan tugas yang harus 


dilakukan adalah : 


1. Input data siswa yang izin masuk karena 


terlambat dan izin keluar. 


2. Penerima tamu sekolah 


3. Menerima telfon dan disambungkanke yang 


bersangkutan 


4. Pengecekan kelas yang kosong 


5. Pendataan guru yang tidak masuk 
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Mengoreksi hasil 


ulangan harian 


Mengoreksi hasil ulangan harian siswa kelas X IIS 2 


pada tanggal 29 Agustus 2014 


44. Kamis, 4 September 2014 Penyusunan Program 


Semester dan Tahunan 


 


Mengoreksi ulangan 


Peserta Didik 


Menyusun program tahunan tahun ajaran 2014/2015 


 


 


Mengoreksi hasil ulangan peserta didik pada 


pertemuan tanggal 1 september 2014 


  


45. Jumat, 5 September 2014 Praktik mengajar 


terbimbing 


 


 


Konsultasi dengan 


guru pembimbing 


Praktik mengajar di kelas X IIS 2. Diskusi formal 


presentasi pemecahan masalah ekonomi di kelas dan 


dilanjutkan pembahasan mengenai inti masalah 


ekonomi. 


 


Meminta saran, dan evaluasi dari guru pembimbing 


  


46. Sabtu, 6 September 2014 Memahami silabus 


 


 


 


 


Menyiapkan perangkat 


pembelajaran 


 


Memahami silabus terutama pada bagian kompetensi 


dasar, materi pembelajaran dan kegiatan 


pembelajaran yang akan menjadi bahan utama untuk 


membuat RPP 


 


Pembuat media pembelajaran berupa game teka-teki 


silang dan soal kasus 


 


 


  


Minggu ke-11 


47. Senin, 8 September 2014 Mengoreksi hasil 


ulangan harian 


Mengoreksi hasil ulangan harian siswa kelas X MIA 


6 pada tanggal 2 September 2014 
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48. Selasa,9 September 2014 Praktik mengajar 


 


 


 


Konsultasi dengan 


guru pembimbing 


Praktik mengajar di kelas X MIA 6  pembahasan 


mengenai inti masalah ekonomi  dilanjutkan dengan 


diskusi kasus dan game 


 


Meminta saran, dan evaluasi dari guru pembimbing. 


  


49. Rabu,10 September 2014 Piket Sekolah 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Melaksanakan tugas piket, dan tugas yang harus 


dilakukan adalah : 


1. Input data siswa yang izin masuk karena 


terlambat dan izin keluar. 


2. Penerima tamu sekolah 


3. Menerima telfon dan disambungkanke yang 


bersangkutan 


4. Pengecekan kelas yang kosong 


5. Pendataan guru yang tidak masuk 


  


50. Kamis, 11 September 2014 Penyusunan Program 


Semester dan Tahunan 


 


Menggabungkan program semester dan program 


tahunan, finishing kemudian siap diserahkan kepada 


guru pembimbing 


  


51. Jumat, 12 September 2014 Praktik Mengajar 


 


 


 


Konsultasi dengan 


guru pembimbing 


Praktik mengajar di kelas X IIS 2 pertemuan kelima. 


Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok untuk 


bermain game teka-teki silang dan membuat laporan 


 


Meminta saran, dan evaluasi dari guru pembimbing. 


  


52. Sabtu, 13 September 2014 Rekapitulasi Nilai Merekap nilai. Dari nilai sikap sosial, spiritual,   
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Akhir  ketrampilan, dan pengetahuan. KPA, tugas, dan 


keaktifan. 


Minggu ke 12 


54. Rabu, 17 September 2014 Piket Sekolah Melaksanakan tugas piket, dan tugas yang harus 


dilakukan adalah : 


1. Input data siswa yang izin masuk karena 


terlambat dan izin keluar. 


2. Penerima tamu sekolah 


3. Menerima telfon dan disambungkanke yang 


bersangkutan 


4. Pengecekan kelas yang kosong 


5. Pendataan guru yang tidak masuk 


  


55. Rabu, 17 September 2014 Penarikan PPL Penarikan PPL oleh DPL PPL Bapak Sugihartono, 


M.Pd, dan dari pihak sekolah di wakili oleh Bapak 


Drs. Puji Suharjoko selaku Waka humas dan ibu 


Lilik Lestari, S.Pd selaku bagian Sarana Prasarana. 
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  Yogyakarta, 17 September 2014 


Mengetahui 


 


 


Dosen Pembimbing Lapangan 


 


 


 


 


 


        Mimin Nur Aisyah, M.Sc.,Ak 


NIP. 19820514 200501 2 001 


    Guru Pembimbing  


 


 


 


 


 


Drs. Puji Suharjoko 


NIP. 19611022 199003 1 004 


   Mahasiswa 


 


 


 


 


         


Adif Anityo Sigit 


NIM. 11403244063 







