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Kompetensi 

Inti 

Kompetensi 
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Pelajaran 

Ruang 

Lingkup 

Proses 
Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
TM TT KM 

TT 

1.Menghayati 
dan 
mengamalkan 
ajaran agama 
yang dianutnya 

1.1  
Mensyukuri 
sumberdaya 
sebagai karunia 
Tuhan YME 
dalam rangka 
pemenuhan 
kebutuhan 

 1.1.1  

Peserta didik berdoa 
sebelum dan sesudah 
kegiatan pembelajaran 

        

 1.2 
Mengamalkan 
ajaran agama 
dalam 
memanfaatkan 
produk bank dan 
lembaga 
keuangan bukan 
bank serta dalam 
pengelolaan 
koperasi 

 1.2.1  
Mengucapkan syukur 
ketika  berhasil 
mengerjakan sesuatu 

 

 

 

 

 

 

        

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

2.1  
Bersikap jujur, 
disiplin,tanggung 
jawab, peduli, 
kreatif,mandiri, 
kritis dan analitis 
dalam mengatasi 

 2.1.1  
Tepat waktu datang 
kesekolah 
2.1.2  
Mengerjakan tugas 
sesuai waktu yang telah 
ditentukan 

        



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

permasalahan 
ekonomi 

 

2.1.3  
Menunjukan perilaku 
hormat dan menghargai 
pendapat sesama pada 
saat melakukan 
kegiatan pembelajaran 

2.1.4  

Menunjukan perilaku 
tanggung jawab pada 
saat mengerjakan tugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2 Menunjukkan 
perilaku jujur, 
disiplin, 
tanggung jawab, 
kerjakeras, 
sederhana, 
mandiri, adil, 
berani, peduli 
dalam melakukan 
kegiatan 
ekonomi 

 2.2.1 
Menunjukkan sikap dan 
perilaku jujur, 
disiplin,dan  tanggung 
jawab  dalam 
melakukan dan 
menyelesaikan kegiatan 
yang berkaitan dengan 
konsep ilmu ekonomi 
 
2.2.2 
Menunjukan sikap dan 
perilaku jujur, disiplin, 

        



tanggung jawab dan 
dalam melakukan dan 
menyelesaikan kegiatan 
yang berkaitan dengan  
masalah  ekonomi 
 
2.2.3 
Menunjukan sikap dan 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab dan 
dalam melakukan dan 
menyelesaikan kegiatan 
yang berkaitan dengan  
peran pelaku  kegiatan 
ekonomi 
 
2.2.4 
Menunjukan sikap dan 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab dan 
dalam melakukan dan 
menyelesaikan kegiatan 
yang berkaitan dengan  
pasar 

3. Memahami, 
menerapkan, 
menganalisis 
pengetahuan 
faktual, 
konseptual, 
prosedural 
berdasarkan 
rasa 
ingintahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya, dan 

3.1 
Mendeskripsikan 
konsep ilmu 
ekonomi 

C1 3.1.1 
Mendefinisikan apa 
yang dimaksud dengan 
ilmu ekonomi 
 
3.1.2 
 Menjelaskan 
pembagian ilmu 
ekonomi 
 

3.1.3   

Menganalisis prinsip- 
prinsip ilmu ekonomi 

C1 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

C4 

 Ilmu Ekonomi 
 Prinsip ilmu 

ekonomi 

Konsep ilmu 
ekonomi  

√ √  12 JP  Buku 
paket 
ekonomi 
Kemendik
bud 
Kurikulu
m 2013 

 Buku-
buku 
ekonomi 
penunjang 
yang 
relevan 

 Media 
massa 



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. 

cetak/ 
elektronik 

 

 

 3.2  
Menganalisis 
masalah ekonomi 
dan cara 
mengatasinya  

 

C4 3.2.1  
Menganalisis inti 
masalah 
ekonomi/Kelangkaan 
 
3.2.2  
Menganalisis biaya 
peluang 
 
3.2.3  
Mendeskripsikan 
pilihan 
 
3.2.4 
Menentukan skala 
prioritas 
 
3.2.5 

C4 

 

 

 

 

C4 

 

 

C1 

 

 

 

C3 

 

 

 Inti masalah 
ekonomi/Kelangka
an 

 Biaya peluang 
 Pilihan 
 Skala prioritas 
 Pengelolaan 

keuangan 
 Permasalahan 

pokok ekonomi 
(apa, bagaimana, 
untuk siapa) 

 Sistem ekonomi 

Masalah ekonomi √ √ √ 24 JP  Buku 
paket 
ekonomi 
Kemendik
bud 
Kurikulu
m 2013 

 Buku-
buku 
ekonomi 
penunjang 
yang 
relevan 

 Media 
massa 
cetak/ 
elektronik 



Mengidentifikasi 
pengelolaan keuangan 
 
3.2.6 
Memecahkan 
permasalahan pokok 
ekonomi (apa, 
bagaimana, untuk 
siapa) 
 
3.2.7 
Menjelaskan sistem 
ekonomi 

C1 

 

 

 

C4 

 

 

 

 

C1 

 

 

 3.3 
Menganalisis 
peran pelaku  
kegiatan 
ekonomi 

 

C4 3.3.1 
Mengidentifikasi 
pelaku- pelaku  
kegiatan ekonomi 
 
3.3.2 
Mengidentifikasi peran 
pelaku kegiatan 
ekonomi 
 
3.3.3  
Membuat model 
interaksi antar pelaku 
ekonomi/ circulair flow 
diagram 
 
 

C1 
 
 
 
 
C1 
 
 
 
 
 
C2 

 Pelaku-pelaku 
kegiatan ekonomi : 
Rumah Tangga 
Konsumsi 
(konsumen), 
Rumah Tangga 
Produksi 
(produsen), 
Pemerintah, dan 
Masyarakat Luar 
Negeri. 

 Peran pelaku 
kegiatan ekonomi 

 Model diagram 
interaksi antar 
pelaku 
ekonomi/circulair 
flow diagram 

Peran pelaku 
ekonomi 

√ √ √ 18 JP  Buku 
paket 
ekonomi 
Kemendik
bud 
Kurikulu
m 2013 

 Buku-
buku 
ekonomi 
penunjang 
yang 
relevan 

 Media 
cetak/elek
tronik 

 Nara 
sumber 

 3.4 
Mendeskripsikan 
konsep  pasar 
dan  
terbentuknya 
harga pasar  
dalam 

C1 3.4.1 
Mendeskripsikan 
pengertian pasar 
 
3.4.2 
Mengidentifikasi peran 
pasar dalam 

C1 

 

 

 

C1 

 

Pasar dalam 
perekonomian :  
 Pengertian pasar 
 Peran pasar dalam 

perekonomian 
 Bentuk-bentuk 

pasar dan ciri-

 Pasar 
 Permintaan 

dan penawaran 
 

 

√ √ √ 36  JP  Buku 
paket 
ekonomi 
Kemendik
bud 
Kurikulu
m 2013 



perekonomian 

 

perekonomian 
 
3.4.3 
Mengidentifikasi 
bentuk-bentuk dan cirri-
cirinya 
 
3.4.4 
Mendeskripsikan 
pengertian permintaan 
dan penawaran 
 
 
3.4.5  
Mengidentifikasi 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
permintaan dan 
penawaran 
 
3.4.6 
Menggambar kurva 
permintaan dan 
penawaran. 
 
3.4.7 
Mengidentifikasi 
pergerakan di sepanjang 
kurva dan pergeseran 
kurva permintaan dan 
penawaran 
 
3.4.8 
Menginterpretasikan 
hukum permintaan dan 
penawaran serta 
asumsi-asumsinya 
 
3.4.9 

 

 

C1 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

cirinya 
 
Permintaan dan 
penawaran 
 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 

 
 

 

 Buku-
buku 
ekonomi 
penunjang 
yang 
relevan 

 Media 
cetak/ 
elektronik 

 



Mendeskripsikan proses 
terbentuknya harga  
keseimbangan  
 
3.4.10 
Mendeskripsikan 
pengertian elastisitas 
dan macam-macam 
elastisitas 
 
3.4.11 
Mengidentifikasi 
Faktor-faktor yang 
memengaruhi elastisitas 
permintaan dan 
penawaran 

C1 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

C1 

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. 

4.1  

Menyajikan 
konsep ilmu 
ekonomi 

C5 4.1.1  

Menampilkan hasil 
analisis dan diskusi 
konsep ilmu ekonomi 
didepan kelas 

C5  Ilmu Ekonomi 

Prinsip ilmu ekonomi 

Konsep ilmu 
ekonomi 

     

 4.2 
Melaporkan  
hasil analisis 
masalah  
ekonomi  dan 

C5 4.2.2 

Menampilkan hasil 
analisis masalah 
ekonomi dan cara 
mengatasinya 

C5  Inti masalah 
ekonomi/Kelangka
an 

 Biaya peluang 
 Pilihan 

Masalah 
ekononomi 

 

     



cara 
mengatasinya 

 

 Skala prioritas 
 Pengelolaan 

keuangan 
 Permasalahan 

pokok ekonomi 
(apa, bagaimana, 
untuk siapa) 

 Sistem ekonomi 

 4.3 
Menyajikan 
peran pelaku 
kegiatan  
ekonomi 
 

C5 4.2.3 

Menunjukkan contoh 
pelaku kegiatan 
ekonomi dan kegiatan 
yang dilakukannya 
untuk kegiatan ekonomi 

C5  Peran pelaku 
ekonomi  

     

 4.4 
Melakukan 
penelitian 
tentang pasar dan 
terbentuknya 
harga  pasar 
dalam 
perekonomian 

C5 4.2.4 

Melakukan penelitian 
pasar dan terbentuknya 
harga pasar dalam 
perekonomian 

 

4.2.5  

Menampilkan 
penelitian pasar dan 
terbentuknya harga 
pasar dalam  
perekonomian 

C4 

 

 

 

 

 

C5 

Pasar dalam 
perekonomian :  
 Pengertian pasar 
 Peran pasar dalam 

perekonomian 
 Bentuk-bentuk 

pasar dan ciri-
cirinya 

 
Permintaan dan 
penawaran 
 Pengertian 

permintaan dan 
penawaran 

 Faktor-faktor yang 
memengaruhi  
permintaan dan 
penawaran 

 Kurva permintaan 
dan penawaran 

 Pergerakan di 
sepanjang kurva 
dan pergeseran 
kurva (permintaan 

 Pasar 
 Permintaan 

dan penawaran 

 

     



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 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui 

Guru Pembimbing PPL 
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