
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan pendidikan   : MAN YOGYAKARTA III 

Mata pelajaran   : Ekonomi 

Kelas / semester   : X / Satu 

Materi pokok    : Masalah Ekonomi dan Cara Mengatasinya 

Alokasi waktu   : 4 x 45 menit ( 2 X pertemuan ) 

 

A. KEGIATAN 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 

 

 



B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Mensyukuri sumberdaya sebagai 

karunia Tuhan YME dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan. 

 

 

2.2 Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, peduli dan tanggung 

jawab dalam melakukan kegiatan 

ekonomi. 

 

 

 

 

 

3.2 Menganalisis masalah ekonomi 

dan cara mengatasinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Peserta didik berdoa sebelum dan 

sesudah pelajaran. 

1.1.2 Peserta didik dapat memanfaatkan 

sumber daya dengan sebaik 

baiknya. 

2.2.1 Peserta didik siswa dapat 

berperilaku jujur. 

2.2.2 Peserta didik disiplin mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

2.2.3 Peserta didik peduli terhadap 

teman sekelas. 

2.2.4 Peserta didik bertanggung jawab 

dalam melakukan kegiatan 

ekonomi. 

3.2.1 Peserta didik dapat 

mendeskripsikan inti masalah 

ekonomi/kelangkaan. 

3.2.2 Peserta didik dapat 

mendeskripsikan pilihan. 

3.2.3 Peserta didik dapat 

mendeskripsikan biaya peluang. 

3.2.4 Peserta didik dapat 

mendeskripsikan skala prioritas. 

3.2.5 Peserta didik dapat 

mendeskripsikan pengelolaan 

keuangan. 

3.2.6 Peserta didik dapat menganalisis 

permasalahan pokok ekonomi 

(what,how,for whom? 



4. 

 

4.1 Menyajikan konsep ilmu 

ekonomi. 

4.1.1 Peserta didik dapat menyajikan 

hasil analisis dan diskusi 

mengenai masalah ekonomi dan 

cara mengatasinya. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 

1. Berdoa pada awal dan akhir kegiatan pembelajaran dengan sungguh-sungguh 

2. Memahami dan mengamalkan sikap-sikap yang sudah dijelaskan dalam kompetensi 

inti 

3. Menjelaskan pengertian inti masalah ekonomi/kelangkaan 

4. Menjelaskan pilihan 

5. Menjelaskan biaya peluang 

6. Menjelaskan skala prioritas 

7. Menjelaskan pengelolaan keuangan 

8. Menjelaskan permasalahan pokok ekonomi 

9. Menyajikan hasil analisis dan diskusi mengenai masalah ekonomi dan cara 

mengatasinya 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Inti Masalah Ekonomi/Kelangkaan 

2. Pilihan 

3. Biaya Peluang 

4. Skala Prioritas 

5. Pengelolaan Keuangan 

6. Permasalahan Pokok Ekonomi 

 

E.  METODE PEMBELAJARAN 

1. Metode  : Pembelajaran Kooperatif 

2. Model   : Think Pair Share (TPS) 

3. Pendekatan : Saintifik 



F. SUMBER BELAJAR 

1. Mulyani, Endang. 2014. Ekonomi untuk kelas X SMA dan MA Pendekatan Saintifik 

Kurikulum 2013. Jakarta : Erlangga, halaman 9-22 

2. Buku ekonomi dari sumber lain yang relevan 

3. Ozie. 2014. Masalah Pokok Ekonomi. Diambil dari http://oziekonomi.wordpress.com-

/materi/materi-kelas-x/masalah-pokok-ekonomi/ 

4. Sumber lain dari internet yang relevan 

 

G. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Media  : LKS mengenai masalah ekonomi dan cara mengatasinya 

2. Alat  : Kertas, bolpoint 

3. Sumber : Buku, internet 

 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. PERTEMUAN KE-I 

Tujuan pembelajaran yang akan dicapai : 

- Peserta didik dapat menjelaskan inti masalah ekonomi/kelangkaan 

- Peserta didik dapat menjelaskan pilihan 

- Peserta didik dapat menjelaskan biaya peluang 

Karakter yang dikembangkan : jujur, displin, peduli dan bertanggungjawab 

Tahapan Kegiatan Pembelajaran 
Estimasi

Waktu 

Kegiatan Awal 

(Pendahuluan) 

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa 

bersama. 

b. Guru mengisi presensi peserta didik. 

c. Guru menginformasikan standar kompetensi, kompetensi 

dasar yang hendak dicapai. 

d. Motivasi 

Guru mengkondisikan siswa untuk belajar dan 

10 menit 



memotivasi peserta didik terkait pokok bahasan inti 

permasalahan ekonomi/kelangkaan, pilihan dan biaya 

peluang. 

e. Apersepsi 

Guru mengulas materi yang dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya. Guru menggali pengetahuan peserta didik 

tentang inti permasalahan ekonomi/kelangkaan, pilihan 

dan biaya peluang. 

f. Tujuan pembelajaran 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu:  

- Peserta didik dapat menjelaskan inti masalah 

ekonomi/kelangkaan 

- Peserta didik dapat menjelaskan pilihan 

- Peserta didik dapat menjelaskan biaya peluang 

Kegiatan Inti 

(Penyajian) 

a. Mengamati:  

Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok. Peserta didik 

mengamati permasalahan ekonomi yang ada di 

sekitarnya. 

b. Menanya:  

Guru mengajukan pertanyaan tentang inti masalah 

ekonomi/kelangkaan, pilihan, dan biaya peluang. 

c. Mengumpulkan data/informasi: 

Peserta didik mengumpulkan data/informasi tentang inti 

masalah ekonomi/kelangkaan, pilihan,dan biaya peluang 

dari berbagai sumber yang relevan. Melalui diskusi yang 

dilakukan secara berkelompok dengan peserta didik lain 

dan dapat bertukar ide dengan teman diskusinya.  

d. Mengasosiasi:  

Peserta didik menganalisis dan menyimpulkan informasi 

mengenai inti masalah ekonomi/kelangkaan, pilihan, dan 

biaya peluang melalui diskusi yang dilakukan secara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 menit 



berkelompok.  

e. Mengomunikasikan:  

Salah satu peserta didik dari setiap kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi dan tukar ide dengan 

anggota kelompoknya ke depan kelas dan berbagi kepada 

semua peserta didik. Kelompok yang lain bisa 

menanggapi. Setiap kelompok membuat laporan diskusi 

yang berisi pertanyaan dan jawaban yang didapat dari 

masing-masing kelompok. 

Guru memberikan penguatan kepada setiap peserta didik 

yang berpendapat dengan benar. Guru mengoreksi 

jawaban peserta didik jika salah atau kurang sesuai. 

Kegiatan 

Penutup 

a. Kesimpulan 

Guru bersama peserta didik menyimpulkan tentang inti 

masalah ekonomi/kelangkaan, pilihan, dan biaya peluang. 

Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya mengenai skala prioritas, 

pengelolaan keuangan dan permasalahan pokok ekonomi. 

b. Evaluasi 

Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk 

melihat sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap 

materi yang disampaikan. 

c. Refleksi  

Peserta didik diminta untuk mengevaluasi pembelajaran 

hari ini. 

15 menit 

 

 

2. PERTEMUAN KE-2 

Tujuan pembelajaran yang akan dicapai : 

- Peserta didik dapat menjelaskan skala prioritas 

- Peserta didik dapat menjelaskan pengelolaan keuangan 



- Peserta didik dapat menjelaskan permasalahan pokok ekonomi 

- Pesera didik dapat menyajikan hasil analisis dan diskusi mengenai masalah 

ekonomi dan cara mengatasinya 

Karakter yang dikembangkan : jujur, disiplin, peduli dan bertanggungjawab 

Tahapan Kegiatan Pembelajaran 
Estimasi

Waktu 

Kegiatan Awal 

(Pendahuluan) 

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa 

bersama. 

b. Guru mengisi presensi peserta didik. 

c. Guru menginformasikan standar kompetensi, 

kompetensi dasar yang hendak dicapai. 

d. Motivasi 

Guru mengkondisikan peserta didik untuk belajar dan 

memotivasi peserta didik terkait pokok bahasan skala 

prioritas, pengelolaan keuangan dan permasalahan 

pokok ekonomi. 

e. Apersepsi 

Guru mengulas materi yang dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya. Guru menggali pengetahuan peserta didik 

tentang bahasan skala prioritas, pengelolaan keuangan 

dan permasalahan pokok ekonomi. 

f. Tujuan Pembelajaran 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu:  

- Peserta didik dapat menjelaskan skala prioritas 

- Peserta didik dapat menjelaskan pengelolaan 

keuangan 

- Peserta didik dapat menjelaskan permasalahan 

pokok ekonomi 

- Peserta didik dapat  menyajikan hasil analisis 

dan diskusi mengenai masalah ekonomi dan 

10 menit 



cara mengatasinya 

Kegiatan Inti 

(Penyajian) 

a. Mengamati:  

Peserta didik mengamati permasalahan ekonomi yang 

ada di sekitarnya. 

b. Menanya:  

Guru mengajukan pertanyaan tentang skala prioritas, 

pengelolaan keuangan dan pokok permasalahan 

ekonomi. 

c. Mengumpulkan data/informasi: 

Mengumpulkan data/informasi tentang skala prioritas, 

pengelolaan keuangan dan pokok permasalahan 

ekonomi dari berbagai sumber yang relevan. Melalui 

diskusi yang dilakukan secara berkelompok dengan 

peserta didik lain dan dapat bertukar ide dengan teman 

diskusinya.  

d. Mengasosiasi:  

Peserta didik menganalisis dan menyimpulkan 

informasi mengenai skala prioritas, pengelolaan 

keuangan dan pokok permasalahan ekonomi melalui 

diskusi yang dilakukan secara berkelompok.  

e. Mengomunikasikan:  

Salah satu peserta didik dari setiap kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi dan tukar ide dengan 

anggota kelompoknya ke depan kelas dan berbagi 

kepada semua peserta didik. Kelompok yang lain bisa 

menanggapi. Setiap kelompok membuat laporan 

diskusi yang berisi pertanyaan dan jawaban yang 

didapat dari masing-masing kelompok. 

Guru memberikan penguatan kepada setiap peserta 

didik yang berpendapat dengan benar. Guru 

mengoreksi jawaban peserta didik jika salah atau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 menit 



kurang sesuai. 

Kegiatan Penutup 

a. Kesimpulan 

Guru bersama peserta didik menyimpulkan tentang 

skala prioritas, pengelolaan keuangan dan pokok 

permasalahan ekonomi. Guru menyampaikan materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 

mengenai sistem ekonomi. 

b. Evaluasi 

Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik 

untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik 

terhadap materi yang disampaikan. 

c. Reward 

Guru memberikan reward kepada peserta didik yang 

mendapat ranking satu. Guru memotivasi peserta 

didik agar lebih giat belajar. 

d. Refleksi 

Peserta didik diminta untuk mengevaluasi 

pembelajaran hari ini. 

15 menit 

 

I. PENILAIAN 

Penilaian dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran berpedoman pada 

instrumen penilaian yang telah disiapkan. Penilaian meliputi ranah kognitif (pengetahuan), 

afektif (sikap) dan psikomotor (keterampilan). 

1. Sikap Sosial 

a. Teknik Penilaian : Pengamatan 

b. Bentuk Instrumen : Lembar pengamatan (lampiran) 

c. Kisi-Kisi  : 

No Sikap/ Nilai Butir Instrumen 

1. Bersikap jujur 1 

2. Disiplin mengikuti kegiatan pembelajaran 1 



3. Peduli terhadap teman sekelas 1 

  4.  Bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan 

ekonomi 

1 

  

2. Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian : 

- Tes  :  tertulis 

- Non Tes  :  penugasan individu dan kelompok 

b. Bentuk Instrumen :  LKS (Lembar Kerja Siswa) 

  Soal Pilihan Ganda (terlampir) 

  Soal Analisis (terlampir) 

c. Kisi-Kisi  : 

No Indikator Butir Instrumen 

1. Melalui kegiatan membaca mengenai inti masalah 

ekonomi/kelangkaan, pilihan, biaya peluang, 

skala prioritas pengelolaan keuangan, dan pokok 

permasalahan ekonomi dari sumber yang relevan, 

peserta didik dapat menjelaskan inti masalah 

ekonomi/kelangkaan, pilihan, biaya peluang, 

skala prioritas, pengelolaan keuangan, dan pokok 

permasalahan ekonomi. 

 

 

 

3. Keterampilan 

a. Teknik Penilaian : Observasi 

b. Bentuk Instrumen : Check List (lampiran)  

c. Kisi-Kisi  :  

No Keterampilan Butir Instrumen 

1. Memaparkan hasil analisis mengenai inti masalah 

ekonomi/kelangkaan, pilihan, biaya peluang, 

 



skala prioritas, pengelolaan keuangan, dan pokok 

permasalahan ekonomi. 

 

     

   Yogyakarta, 26 Agustus 2014 

 

Mengetahui    

Guru Pembimbing PPL     Peserta PPL 

 

Toni Poerwanti, S.Pd      Fatihatun Hasanah 

NIP. 19720913199803 2 010     NIM. 11404241014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 1: INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP SOSIAL 

No Nama Siswa Karakter yang Dinilai Jum 

lah 

Nilai 

Lambang 

Nilai 

Jujur Disiplin Peduli Bertanggung

jawab 

  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

 8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

17                    

18                    

19                    

20                    

21                    

22                    



23                    

24                    

25                    

26                    

27                    

28                    

29                    

30                    

31                    

32                    

33                    

34                    

35                    

 

Kisi-Kisi 

Sikap Sosial bersikap jujur 

Deskriptor Skor 

Tidak pernah jujur 1 

Kadang-kadang jujur 2 

Sering jujur 3 

Selalu jujur 4 

 

Sikap Sosial Disiplin 

 Deskriptor  Skor 

Tidak pernah mengikuti pelajaran 1 

Kadang-kadang mengikuti pekajaran 2 

Sering mengikuti pelajaran 3 

Selalu mengikuti pelajaran 4 



Sikap Sosial Menghormati Teman Sekelas  

Deskriptor Skor 

Tidak pernah menyapa 1 

Kadang-kadang menyapa 2 

Sering menyapa 3 

Selalu menyapa 4 

 

Sikap Sosial Bertanggung Jawab   

Deskriptor Skor 

Tidak pernah mengerjakan tugas 1 

Kadang-kadang mengerjakan tugas 2 

Sering mengerjakan tugas 3 

Selalu mengerjakan tugas 4 

 

 

Petunjuk Penskoran: 

Peserta didik memperoleh nilai: 

Baik Sekali : apabila memperoleh skor 16- 20 

Baik  : apabila memperoleh skor 11-15 

Cukup  : apabila memperoleh skor 6-10 

Kurang : apabila memperoleh skor 1-5 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 2 INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 

Lembar Kerja Siswa 

 

Nama Siswa  : 

Kelas   : 

Kompetensi Dasar : Menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya  

Materi   : Inti Masalah Ekonomi/Kelangkaan 

     Pilihan 

     Biaya Peluang 

     Skala Prioritas 

     Pengelolaan Keuangan 

     Permasalahan Pokok Ekonomi 

      

 

1. Mengamati 

Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok. Peserta didik mengamati permasalahan 

ekonomi yang ada di sekitarnya. 

Cobalah Anda amati lingkungan sekitar Anda ! Masalah ekonomi apa yang Anda 

temukan? 

2. Menanya 

Guru mengajukan pertanyaan tentang inti masalah ekonomi/kelangkaan, pilihan, biaya 

peluang, skala prioritas, pengelolaan keuangan dan pokok permasalahan ekonomi. 

Pahami soal-soal berikut ! 

Apa yang Anda ketahui tentang : 

a. Inti Masalah Ekonomi/Kelangkaan e. Pengelolaan Keuangan 

b. Pilihan     f. Permasalahan Pokok Ekonomi 

c. Biaya Peluang     

d. Skala Prioritas 

3. Mengumpulkan data/informasi 

Peserta didik mengumpulkan data/informasi tentang tentang inti masalah 

ekonomi/kelangkaan, pilihan, biaya peluang, skala prioritas, pengelolaan keuangan dan 



pokok permasalahan ekonomi dari berbagai sumber yang relevan. Melalui diskusi yang 

dilakukan secara berkelompok dengan siswa lain dan dapat bertukar ide dengan teman 

diskusinya.  

Cari, baca dan pahami informasi melalui buku ataupun internet untuk menjawab 

pertanyaan di atas ! 

4. Mengasosiasi 

Peserta didik menganalisis dan menyimpulkan informasi mengenai inti masalah 

ekonomi/kelangkaan, pilihan, biaya peluang, skala prioritas, pengelolaan keuangan dan 

pokok permasalahan ekonomi melalui diskusi yang dilakukan secara berkelompok.  

Diskusikan pendapat kalian dengan teman sebangku Anda dan simpulkan ! 

5. Mengkomunikasikan 

Salah satu peserta didik dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan tukar 

ide dengan anggota kelompoknya ke depan kelas dan berbagi kepada semua peserta 

didik. Kelompok yang lain bisa menanggapi. Setiap kelompok membuat laporan diskusi 

yang berisi pertanyaan dan jawaban yang didapat dari masing-masing kelompok. Guru 

memberikan penguatan kepada setiap siswa yang berpendapat dengan benar. Guru 

mengoreksi jawaban peserta didik jika salah atau kurang sesuai. 

Presentasikan hasil kerja Anda di depan kelas ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 3 : LEMBAR PENILAIAN PRESENTASI  

MASALAH EKONOMI DAN CARA MENGATASINYA 

No Nama Aspek yang dinilai Nilai 

Akhir Kelayakan 

Isi 

(1-4) 

Kelayakan 

Penyajian 

(1-4) 

Bahasa (1-4) 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Keterangan: 

a. Kelayakan isi: keakuratan materi dan kemutahiran 

b. Kelayakan Penyajian: keterlibatan peserta didik untuk belajar aktif dan disajikan secara 

kontekstual 

c. Bahasa: jelas, mudah dipahami dan komunikatif 

 

Penskoran: 

Baik  : 9 - 12 

Cukup  : 5 - 8 

Kurang : 1- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERI MASALAH EKONOMI DAN CARA MENGATASINYA 

 

A. INTI MASALAH EKONOMI 

1. Inti Masalah Ekonomi/Kelangkaan 

Kelangkaan tidak berarti segalanya mutlak sulit diperoleh atau ditemukan. Dikatakan 

langka karena alat pemenuhan kebutuhan yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. Kelangkaan inilah yang menjadi itni masalah ekonomi. Kelangkaan 

mengandung dua pengertian. 

a. Langka berarti alat pemenuhan kebutuhan tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan 

b. Langka berati untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan, baik berupa uang 

maupun pengorbanan dalam bentuk lain 

Kelangkaan dapat diatasi dengan cara menyusun perencanaan dengan sungguh-sungguh 

sebelum melakukan suatu tindakan.  

Kelangkaan disebabkan oleh faktor-faktor berikut 

a. Keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam 

b. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia 

c. Keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya. 

d. Peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkana dengan 

kemampuan penyediaan sarana kebutuhan 

e. Alokasi yang tidak tepat. 

2. Pilihan 

Ketika menghadapi kelangkaan tindakan yang harus kita lakukan adalah melakukan 

pilihan yang tepat dari berbagai alternatif  yang tersedia. Bagaimana cara memperoleh 

pilihan yang tepat? Untuk memperoleh pilihan yang tepat harus membuat skala 

prioritas. 

3. Biaya Peluang 

Biaya Peluang merupakan hilangnya manfaat yang akan diperoleh dari 

dikorbankannya penggunaan sumber daya untuk alternatif terbaik. 

Contoh : Shinta telah lulus SMA. Ia memutuskan untuk menunda dulu rencana 

melanjutkan kuliah. Waktu yang dimiliki sekarang akan digunakan untuk bekerja 

agar memperoleh pendpatan. Ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan. Pertama, 

Shinta telah diterima bekerja di sebuah perusahaan telepon seluler dengan gaji Rp. 

1.000.000,00 per bulan.  Pekerjaan ini sangat menantang karena ia menyukai segala 

sesuatu yang  berhubungan dengan perkembangan tekonologi informasi. Kedua, 

Shinta telah dipercaya ayahnya untuk membantu mengelola perusahaan keluarga 

yang bergerak di bidang agrobisnis. Shinta bertanggungjawab menangani bagian 

quality control. Menurut Shinta, bidang agrobisnis memiliki prospek yang sangat 



bagus di masa depan. Dari pekerjaan ini ia memperoleh gaji Rp 1.500.000,00 per 

bulan. Ia pun memiliki kesempatan mengembangkan karir di perusahaan ini dengan 

cepat. Ketiga, dengan pinjaman modal dari ayahnya, Shinta bisa memulai 

membangun usaha di bidang jasa. Ia ingin memiliki usaha jasa cleaning service. 

Setelah melakukan survei, ia yakin banyak kantor dan hotel di kotanya yang akan 

bersedia menjadi pelanggan perusahaannya. Akhirnya dengan perhitungan yang 

matang Shinta memutuskan untuk menekuni bidang usaha jasa cleaning service. 

Pilihan bekerja di bidang jasa yang diambilnya membawa konsekuensi hilangnya 

kesempatan baginya untuk bekerja di bidang teknologi informasi atau di bidang 

agrobisnis. Apabila menurut Shinta alternatif terbaik dari bekerja di bidang usaha jasa 

adalah bekerja di bidang jasa cleaning service, berarti biaya peluang bekerja di bidang 

agrobisnis dan teknologi informasi adalah manfaat yang hilang dari bekerja di bidang 

jasa cleaning service.  

4. Skala Prioritas 
Skala prioritas merupakan urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. 
Setelah kebutuhan yang paling mendesak terpenuhi, maka kita baru boleh 
memikirkan bagaimana pemenuhan kebutuhan lainnya. Penuhilah terlebih dahulu 
kebutuhan yang paling mendesak dan paling penting. Beberapa pertimbangan dalam 
menentukan skala prioritas, antara lain sebagai berikut. 
a. Tingkat urgensi/kepentingan 
b. Kesempatan yang dimiliki 
c. Pertimbangan masa depan 
d. Kemampuan diri 

5. Pengelolaan Keuangan 
Kita perlu mengatur keuangan kita baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran 
agar bisa memenuhi kebutuhan yang paling mendesak berdasarkan skala prioritas 
yang telah kita buat. 

6. Permasalahan Pokok Ekonomi 
Masalah ekonomi timbul karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan yang 
tidak terbatas dan keterbatasan sumber daya ekonomi dalam menghasilkan barang 
dan jasa. Untuk itu, manusia harus dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi yang 
ada secara efisien agar dapat menghasilkan barang dan jasa yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan sebaik mungkin. Dengan demikian, timbullah permasalahan 
ekonomi, yaitu apa yang dapat diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk 
siapa barang/jasa tersebut diproduksi. 
a. Apa yang diproduksi ( What )? 

Permasalahan apa yang diproduksi berkaitan dengan permintaan barang dan jasa 
dari masyarakat. Barang dan jasa jenis apa yang dibutuhkan masyarakat? Hal ini 
juga berkaitan dengan pemilihan barang yang diproduksi. 

b. Bagaimana cara memproduksi (How)? 
Permasalahan yang kedua ini berkaitan dengan bagaimana membuat barang dan 
jasa, dengan sumber-sumber produksi berapa banyak, dan dengan teknologi 
macam apa yang akan digunakan untuk menghasilkan barang/jasa yang akan 
diproduksi 



c. Untuk Siapa barang tersebut diproduksi dan didistribusikan ( For Whom) ? 
Permasalahan ketiga menyangkut siapa yang akan memperoleh manfaat dari 
barang dan jasa yang telah diproduksi. Masalah ini tidak dapat dijawab begitu saja 
dengan mengatakan untuk semua orang. Masalah untuk siapa ini menyangkut 
distribusi produk, pendapatan atau hasil pembangunan suatu negara. Menyangkut 
masalah untuk siapa barang dan jasa diproduksi, maka hal yang perlu 
dipertimbangkan, antara lain 
- Bagaimanakah pendistribusian hasil produksi kepada konsumen nantinya 
- Siapa yang akan mengonsumsi atau membeli hasil produksi? 

 

 

 

 

 

 

 

 




