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BAB I

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya memajukan pendidikan di Indonesia, perbaikan proses

pembelajaran terus dilakukan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa dalam pembelajaran sangat

menekankan pada proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber

belajar, hal ini bertujuan agar dapat mengembangkan potensi peserta didik

sehingga dapat menjadi manusia yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Depdiknas, 2003). Selain itu,

salah satu kemampuan yang sangat diharapkan dapat tercipta dalam lingkungan

belajar peserta didik yaitu kemampuan berfikir tingkat tinggi (high order thinking)

yang merupakan kelanjutan dari kompetensi dasar (basic skills). Kompetensi yang

juga merupakan penunjang dalam belajar siswa yaitu kreativitas, karena

kreativitas merupakan siklus bahwa siswa telah berfikir tingkat lanjut (Martaida,

2017).

Hasil observasi selama proses pembelajaran di kelas X IPS 1 SMA IT Nur

Hidayah, siswa memiliki permasalahan dimana hasil belajar masih belum optimal.

Hal ini dikarenakan dalam proses proses pembelajaran siswa kurang aktif dalam

berdiskusi dan kegiatan belajar lebih bersifat individual. Dari permasalahan

tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan model yang tepat.

Salah satu model pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif (Student

Centered Learning) adalah dengan penerapan model pembelajaran Discovery

Learning (Nilgun, 2016). Model discovery Learning merupakan model

pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya peserta didik harus

menyampaikan ide atau gagasan melalui proses penemuan (Martaida, 2017).

Menurut Akinbobola & Afolabi (2010) penggunaan discovery learning dapat

melibatkan siswa dalam kegiatan pemecahan masalah, belajar mandiri, berpikir
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kritis, dan pemahaman serta belajar kreatif. Discovery learning adalah model

mengajar yang berusaha meletakkan dasar dan mengembangkan cara berfikir

ilmiah, siswa ditempatkan sebagai subjek yang belajar, peranan guru hanya

sebagai pembimbing belajar dan fasilitator belajar. Model discovery learning

adalah model pembelajaran yang menempatkan guru sebagai fasilitator, dimana

siswa menemukan sendiri pengetahuan yang belum mereka ketahui dengan

dibimbing oleh pertanyaan-pertanyaan guru, LKPD, maupun LKK (Mawaddah

dan Maryanti, 2016). Pengetahuan yang baru didapatkan oleh siswa akan

dilibatkan secara langsung dalam proses pemahaman materi yang diajarkan.

Menurut Syah dalam Mawaddah dan Maryanti (2016), tahapan dan prosedur

dalam pelaksanaan pembelajaran dengan model discovery learning dikelas secara

umum adalah sebagai berikut:

(1) Simulation (simulasi/pemberian ransangan), yakni memulai kegiatan proses

belajar mengajar dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan

aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah;

(2) Problem statement (penyataan/identifikasi masalah), yakni memberi

kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin

agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah

satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas

pertanyaan masalah);

(3) Data collection (pengumpulan data), yakni memberikan kesempatan pada

siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis;

(4) Data processing (pengolahan data), yakni mengolah data dan informasi yang

telah diperoleh oleh para siswa melalui wawancara, observasi, dan sebagainya,

lalu ditafsirkan;

(5) Verification (verifikasi/pentakhiran), yakni melakukan pemeriksaan secara

cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan,

dihubungkan dengan hasil data processing;
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(6) Generalization (generalisasi), yakni menarik sebuah simpulan yang dapat

dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang

sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi.

Dengan menggunakan model ini diharapkan dapat membantu guru dalam

mengarahkan peserta didik untuk memahami konsep, arti, dan hubungan, melalui

proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Penemuan konsep

tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi peserta didik didorong untuk

mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dan dilanjutkan dengan mencari

informasi sendiri kemudian mengorganisasi atau mengkonstruksi apa yang

mereka ketahui dan pahami dalam suatu bentuk akhir, peserta didik diharapkan

sebagai peserta aktif dan mandiri dalam proses belajarnya, yang bertanggung

jawab dan berinitiatif untuk mengenali kebutuhan belajarnya, menemukan

sumber-sumber informasi untuk dapat menjawab kebutuhannya, membangun serta

mempresentasikan pengetahuannya berdasarkan kebutuhan serta sumber-sumber

yang ditemukannya.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka perlu diadakan

penelitian tindakan kelas sebagai upaya perbaikan proses pembelajaran , dengan

melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul: “ Upaya Peningkatan Hasil

Belajar Siswa Dengan Menerapkan Model Discovery Learning pada Peserta

Didik Kelas X IPS 2 SMAIT Nur Hidayah Tahun Pelajaran 2020/2021”

2. Identifikasi Masalah

Dari pengamatan yang telah dilakukan, ditemukan permasalahan yang

terjadi di SMA Islam Terpadu Nur Hidayah terutama kelas di Kelas X IPS 1.

Beberapa permasalahan tersebut menurut pemantauan penulis antara lain :

1) Kurang aktifnya peserta didik pada pembelajaran daring, seperti dalam

memberikan komentar dan feedback dalam pembelajaran.

2) Rendahnya tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang

diberikan

3) Peserta didik kurang memperhatikan jika menggunakan metode ceramah



7

4) Hasil belajar tidak sesuai target KBM (Ketuntasan Belajar Minimum)

5) Hasil belajar saat Penilaian Harian (PH) dipertemuan sebelumnya masih

banyak yang dibawah Standar Ketuntasan Belajar Minimum

3. Analisis Masalah

Dari berbagai identifikasi masalah yang ditemukan oleh penulis, penulis

mencoba menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut muncul karena

kurang adanya model pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik,

sehingga di perlukan model pembelajaran yang mendukung.

4. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan , peneliti merumuskan

masalah utama dalam penelitian ini yaitu:

“Bagaimanakah upaya meningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan

model discovery learning pada peserta didik kelas X IPS 1 SMAIT Nur Hidayah

Tahun Pelajaaran 2020 / 2021 ?”.

Secara spesifik rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah langkah-langkah model discovery learning agar hasil belajar

siswa kelas X IPS 2 SMA IT Nur Hidayah Tahun 2020/2021 meningkat?

2. Bagaimankah hasil belajar siswa akan meningkat dengan menerapkan model

discovery learning pada peserta didik kelas X IPS 1 SMAIT Nur Hidayah

Tahun Pelajaaran 2020 / 2021?

5. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari

penelitian ini secara umum adalah “Untuk memperoleh dan mendeskripsikan data

mengenai upaya meningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan model

discovery learning pada peserta didik kelas X IPS 2 SMAIT Nur Hidayah Tahun
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Pelajaaran 2020 / 2021. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk memperoleh dan mendeskripsikan data mengenai langkah-langkah

model discovery learning agar hasil belajar siswa kelas X IPS 2 SMA IT Nur

Hidayah Tahun 2020/2021 meningkat.

3. Untuk memperoleh dan mendeskripsikan data mengenai peningkatan hasil

belajar siswa setelah menerapkan model discovery learning pada peserta didik

kelas X IPS 2 SMAIT Nur Hidayah Tahun Pelajaaran 2020 / 2021

6. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan diperoleh suatu model

pembelajaran yang tepat dalam melaksanakan pembelajaran yang nantinya

dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peserta didik

1. Mendorong peserta didik lebih aktif, kreatif, dan berani

mengungkapkan pendapat

2. Mendapatkan pengajaran yang konkrit yaitu tidak hanya sekedar

konsep melainkan proses suatu kejadian

3. Menjadikan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga

peserta didik termotivasi dan merasa antusias dalam mengikuti

pembelajaran.

b. Bagi guru

1. Meningkatnya kemampuan guru dalam mengatasi kendala dalam

pembelajaran

2. Dapat memberikan inspirasi bagi guru untuk melakukan proses belajar

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif

sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan.
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3. Melatih keprofesionalan seorang guru dalam mengembangkan model

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik

c. Bagi sekolah

1. Hasil penelitian dapat dijadikan acuan dalam upaya pengadaan inovasi

pembelajaran bagi para guru lain dalam mengajarkan materi.

2. Sebagai masukan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas

pembelajaran secara intensif dan menggunakan model pembelajaran

yang lebih inovatif agar kualitas pembelajaran lebih efektif khususnya

pada kualitas sekolah.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Penelitian Tindakan Kelas

Penelitian Tindakan Kelas merupakan pengembangan dari penelitian

tindakan. Penelitian tindakan (action research) dikembangkan dengan tujuan

untuk mencari penyelesaian terhadap masalah sosial. Penelitian tindakan diawali

dengan kajian terhadap suatu masalah secara sistematis. Hasil kajian ini dijadikan

dasar untuk menyusun suatu rencana kerja (tindakan) sebagai upaya untuk

mengatasi masalah tersebut. Kegiatan berikutnya adalah pelaksanaan tindakan

dilanjutkan dengan observasi dan evaluasi. Hasil observasi dan evaluasi

digunakan sebagai masukkan melakukan refleksi atas apa yang terjadi pada saat

pelaksanaan tindakan. Hasil refleksi kemudian dijadikan landasan untuk

menentukan perbaikan serta penyempurnaan tindakan selanjutnya.

Menurut Kemmis dan Taggart (1988), penelitian tindakan adalah suatu

bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi- 3

situasi sosial (termasuk pendidikan) untuk memperbaiki praktik yang dilakukan

sendiri. Dengan demikian, akan diperoleh pemahaman yang komprehensif

mengenai praktik dan situasi di mana praktik tersebut dilaksanakan. Terdapat dua

hal pokok dalam penelitian tindakan yaitu perbaikan dan keterlibatan. Hal ini akan

mengarahkan tujuan penelitian tindakan ke dalam tiga area yaitu; (1) untuk

memperbaiki praktik; (2) untuk pengembangan profesional dalam arti

meningkatkan pemahaman para praktisi terhadap praktik yang dilaksanakannya;

serta (3) untuk memperbaiki keadaan atau situasi di mana praktik tersebut

dilaksanakan.

Dalam bidang pendidikan, khususnya dalam praktik pembelajaran,

penelitian tindakan berkembang menjadi Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau

Classroom Action Reserach (CAR). PTK adalah penelitian tindakan yang

dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. PTK dilakukan

dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran. PTK

berfokus pada kelas atau pada proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas.
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Suharsimi (2002) menjelaskan bahwa PTK merupakan gabungan definisi dari tiga

kata yaitu “Penelitian” + “Tindakan“ + “Kelas”. Penelitian dapat diartikan sebagai

kegiatan mencermati suatu obyek dengan menggunakan cara dan metodologi

tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam

memecahkan suatu masalah. Tindakan yaitu sesuatu gerak kegiatan yang sengaja

dilakukan dengan tujuan tertentu. Tindakan yang dilaksanakan dalam PTK

berbentuk suatu rangkaian siklus kegiatan. Sedangkan Kelas yaitu sekelompok

siswa yang dalam waktu yang sama, menerima pelajaran yang sama dari guru

yang sama pula. Siswa yang belajar tidak hanya terbatas dalam sebuah ruangan

kelas saja, melainkan dapat juga ketika siswa sedang melakukan karyawisata,

praktikum di laboratorium, atau belajar tempat lain di bawah arahan guru.

Berdasarkan pengertian di atas, komponen yang terdapat dalam sebuah kelas yang

dapat dijadikan sasaran PTK adalah siswa, guru, materi pelajaran, peralatan atau

sarana pendidikan, hasil pembelajaran (kognigtif, afektik, psikomotor),

lingkungan belajar, dan pengelolaan. Seorang guru dapat menemukan masalah

penelitian tindakan kelas berdasarkan komponen tersebut. PTK merupakan suatu

bentuk penelitian yang melekat pada guru, yaitu mengangkat masalah-masalah

aktual yang dialami oleh guru di lapangan. Dengan melaksanakan PTK,

diharapkan guru memiliki peran ganda yaitu 4 sebagai praktisi dan sekaligus

peneliti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PTK adalah suatu kegiatan

penelitian yang dilakukan guru di dalam kelasnya dengan permasalahan diperoleh

dari kegiatan refleksi diri dan disertai suatu tindakan dengan tujuan untuk

menyelesaikan masalah tersebut atau meningkatkan mutu pembelajaran yang

dilakukan.

2. Hasil Belajar

A. Pengertian Hasil Belajar

Pengertian hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran.

Nana Sudjana mendefinisikan hasil belajar peserta didik pada hakikatnya adalah

perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas

mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik.Dimyati dan Mudjiono juga
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menyebutkan pengertian hasil belajar merupakan hasil suatu interaksi tindak

belajar dan tindak mengajar. Dari sisi pendidik, tindak mengajar diakhiri dengan

proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi peserta didik, hasil belajar merupakan

berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. Benjamin S. Bloom (2010,

hlm. 32) menyebutkan enam jenis perilaku ranah kognitif, sebagai berikut:

1. Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah dipelajari

dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu berkenaan dengan fakta, peristiwa,

pengertian kaidah, teori, prinsip, atau metode.

2. Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang hal

yang dipelajari.

3. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk

menghadapi masalah yang nyata dan baru. Misalnya, menggunakan prinsip.

4. Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam

bagianbagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik.

Misalnya mengurangi masalah menjadi bagian yang telah kecil.

5. Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. Misalnya

kemampuan menyusun suatu program.

6. valuasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal

berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, kemampuan menilai hasil ulangan.

Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, disimpulkan bahwa pengertian hasil

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah

menerima pengalaman belajarnya.Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar yang diteliti dalam

penelitian ini adalah hasil belajar kognitif yang mencakup tiga tingkatan yaitu

pengetahuan (C1), pemahaman (C2), dan penerapan (C3).Instrument yang

digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik pada aspek kognitif adalah

tes.

B. Prinsip-Prinsip Hasil Belajar

Prinsip-prinsip hasil belajar mengacu pada penilaian hasil belajar yang

dilakukan oleh pendidik. Untuk melakukan penilaian tersebut pendidik harus
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memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penilaian dalam pembelajaran,

sebagaimana yang dinyatakan dalam Buku Panduan Penilaian untuk Sekolah

Dasar (2016, hlm. 06) menyatakan bahwa “prinsip penilaian adalah asas yang

mendasari penilaian dalam pembelajaran. Selain itu Kusaeri dan Suprananto

(2012, hlm. 08) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip hasil belajar peserta didik

adalah sebagai berikut

a. Proses penilaian harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses

pembelajaran, bukan bagian terpisah dari proses pembelajaran (part of, not a part

from instruction).

b. Penilaian juga harus mencerminkan masalah dunia nyata (real world problem),

bukan dunia sekolah (school work-kind problems).

c. Penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang

sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar

d. Penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan

pembelajaran (kognitif, afektif, dan sensori-motorik).

C. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

1. Faktor Internal

a. Faktor Fisiologis Dalam buku Munadi dan Yudhi (2010, hlm. 24) Secara

umum kondisi fisiologis, seperti kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan lelah

dan capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani, dan sebagainya, semuanya akan

membantu dalam proses dan hasil belajar. Peserta didik yang kekurangan gizi

misalnya, ternyata kemampuan belajarnya berada di bawah peserta didik-peserta

didik yang tidak kekurangan gizi, sebab mereka yang kekurangan gizi pada

umumnya cenderung cepat lelah dan capek, cepat ngantuk dan akhirnya tidak

mudah dalam menerima pelajaran. Demikian juga kondisi saraf pengontrol

kesadaran dapat berpengaruh pada proses dan hasil belajar. Misalnya, seseorang

yang minum minuman keras akan 40 kesulitan untuk melakukan proses belajar,

karena saraf pengontrol kesadarannya terganggu. Bahkan, perubahan tingkah laku

akibat pengaruh minuman keras tersebut, tidak bisa dikatakan perubahan tingkah

laku hasil belajar. Di samping kondisi-kondisi di atas, merupakan hal yang
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penting juga memperhatikan kondisi pancaindera. Bahkan dikatakan oleh

Aminuddin Rasyad (2003, hlm. 116) dalam Munadi dan Yudhi (2010, hlm. 26)

pancaindera merupakan pintu gerbang ilmu pengetahuan (five sense are the

golden gate of knowledge). Artinya, kondisi pancaindera tersebut akan

memberikan pengaruh pada proses dan hasil belajar. Dengan memahami

kelebihan dan kelemahan pancaindera dalam memperoleh pengetahuan atau

pengalaman akan mempermudah dalam memilih dan menentukan jenis

rangsangan atau stimuli dalam proses belajar.

b. Faktor Psikologis Setiap manusia atau anak didik pada dasarnya memiliki

kondisi psikologis yang berbeda-beda, terutama dalam hal kadar bukan dalam hal

jenis, tentunya perbedaan-perbedaan ini akan berpengaruh pada proses dan hasil

belajarnya masing-masing. Beberapa faktor psikologis yang dapat diuraikan di

antaranya meliputi intelegensi, perhatian, minat dan bakat, motif dan motivasi,

dan kognitif dan daya nalar. Pertama, intelegensi. C.P. Chaplin (1993, hlm. 253)

dalam Munadi dan Yudhi (2010, hlm. 26) mengartikan intelegensi sebagai:

a. Kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara

cepat dan efektif;

b. Kemampuan menggunakan konsep abstrak secara efektif;

c. Kemampuan memahami pertalian-pertalian dan belajar dengan cepat sekali.

Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan, tidak terpisahkan satu dengan

lainnya. Pemisahan tersebut hanya menekankan aspek-aspek yang 41 berbeda dari

sisi prosesnya. Proses belajar merupakan proses yang kompleks, maka aspek

intelegensi ini tidak menjamin hasil belajar seseorang. Intelegensi hanya sebuah

potensi; artinya seseorang yang memiliki intelegensi tinggi mempunyai peluang

besar untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Kedua, perhatian. Perhatian

adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa semata-mata tertuju kepada suatu

obyek ataupun sekumpulan obyek Slameto (1991, hlm.58) dalam Munadi dan

Yudhi (2010, hlm. 27). untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka

peserta didik harus dihadapkan pada obyek-obyek yang dapat menarik perhatian

peserta didik, bila tidak, maka perhatian peserta didik tidak akan terarah atau

fokus pada obyek yang sedang dipelajarinya. Ketiga, minat dan bakat. Minat
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diartikan oleh Hilgard Slameto, 1991, hlm. 59) dalam Munadi danYudhi (2010,

hlm.27) sebagai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang

beberapa kegiatan. Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan ini baru

akan terealisasi menjadi kecakapan yang nyata setelah melalui belajar dan berlatih.

Seseorang biasanya memiliki kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan

bakatnya. Oleh karena itu, beruntung sekali bagi seseorang yang menyadari

bahwa dirinya mempunyai minat dan bakat para peserta didiknya yang kemudian

mampu juga untuk menumbuhkembangkannya. Keempat, motif dan motivasi.

Menurut Sadirman AM (1994, hlm. 73) dalam (Munadi dan Yudhi (2010, hlm. 27)

Kata motif diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk

melakukan sesuatu. Menurut Aminuddin Rasyad (2003, hlm. 89) dalam Munadi

dan Yudhi (2010, hlm. 28) dalam setiap diri manusia pada umumnya mempunyai

dua macam motif atau dorongan, yaitu motif yang sudah ada di dalam diri yang

sewaktu-waktu akan muncul tanpa ada pengaruh dari luar, disebut intrinsic motive.

Bila motif dalam diri ini baik dan berfungsi 42 pada setiap diri peserta didik,

maka tingkah laku belajarnya menampakkan diri dalam bentuk aktif dan kreatif.

Bila motif intrinsiknya kurang berfungsi maka tingkah laku belajarnya tidak

menampakkan keaktifan dan kreatif yang berarti. Motif lainnya adalah motif yang

dating dari luar diri, yakni karena ada pengaruh situasi lingkungannya, motif ini

disebut extrinsic motive. Atas dasar motif inilah dianjurkan kepada para pendidik

untuk dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Kedua macam motif ini

dapat bekerja secara sadar (consciousness) maupun tidak sadar (un consciousness).

Kelima, kognitif dan daya nalar. Pembahasan mengenai hal ini meliputi tiga hal,

yakni persepsi, mengingat dan berpikir. Persepsi adalah penginderaan terhadap

suatu kesan yang timbul dalam lingkungannya. Penginderaan itu dipengaruhi oleh

pengalaman, kebiasaan, dan kebutuhan. Kemampuan mempersepsi antara peserta

didik yang satu dengan peserta didik yang lain tidak sama meskipun mereka

sama-sama dari sekolah yang sama, bahkan kelas yang sama. Ini ditentukan oleh

pengetahuan dan pengalaman pelajar itu sendiri. Karena pengetahuan dan

pengalaman akan memperkaya benaknya dengan perbendaharaan untuk

memperkuat daya persepsinya. Semakin sering ia melibatkan diri dalam berbagai
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aktivitas, akan semakin kuat daya persepsinya. Dalam buku (Munadi, Yudhi 2010,

hlm.30) Mengingat adalah suatu aktivitas kognitif, dimana orang menyadari

bahwa pengetahuannya berasal dari masa yang lampau atau berdasarkan

kesan-kesan yang diperoleh melalui pengalamannya di masa lampau. Terdapat

dua bentuk mengingat yang menarik untuk diperhatikan, yaitu mengenal kembali

(rekognisi) dan mengingat kembali (reproduksi). Pertama, dalam mengenal

kembali (rekognisi), orang berhadapan dengan suatu objek dan pada saat itu dia

menyadari bahwa objek itu pernah dijumpai di masa lampau. Kedua, dalam

mengingat kembali (reproduksi), dihadirkan suatu kesan dari masa lampau dalam

bentuk suatu tanggapan atau gagasan. 43 Berpikir oleh Jalaluddin Rakhmat (1985,

hlm. 86) dalam Munadi dan Yudhi (2010, hlm. 30) dibagi dua macam, yakni

berpikir autistik (autistic) dan berpikir realistic (realistic). Yang pertama mungkin

lebih tepat disebut melamun; fantasi, menghayal, wishful thinking, adalah

contoh-contohnya. Berpikir realistik, disebut juga nalar (reasoning), ialah berpikir

dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Dalam kebanyakan usaha

pemanfaatan media pembelajaran yang dilakukan pendidik adalah berusaha untuk

membawa para peserta didiknya kepada pemahaman yang realistis.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Lingkungan (Munadi dan Yudhi (2010, hlm. 31) Kondisi lingkungan

juga mempengaruhi proses dan hasil belajar. Lingkungan ini dapat berupa

lingkungan fisik atau alam dan dapat pula berupa lingkungan sosial. Lingkungan

alam misalnya keadaan suhu, kelembaban, kepengapan udara, dan sebagainya.

Lingkungan sosial baik yang berwujud manusia maupun hal-hal lainnya, juga

dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Seringkali pendidik dan para

peserta didik yang sedang belajar di dalam kelas merasa terganggu oleh obrolan

orang-orang yang berada di luar persis di depan kelas tersebut, apalagi obrolan itu

diiringi dengan gelak tawa yang keras dan teriakan.

b. Faktor Instrumental Munadi dan Yudhi (2010, hlm. 32) Faktor-faktor

instrumental adalah faktor yang keberadaan dan penggunaannya dirancang sesuai

dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor ini diharapkan dapat
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berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan-tujuan belajar yang telah

direncanakan. 44 Faktor-faktor instrumental ini dapat berupa kurikulum, sarana

dan fasilitas, dan pendidik. Berbicara kurikulum berarti berbicara mengenai

komponen-komponennya, yakni tujuan, bahkan atau program, proses belajar

mengajar, dan evaluasi. Kiranya jelas faktorfaktor ini besar pengaruhnya pada

proses dan hasil belajar.

3. Indikator Hasil Belajar Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal

meliputi segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan

proses belajar peserta didik. Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data

hasil belajar peserta didik adalah mengetahui garis besar indikator dikaitkan

dengan jenis prestasi yang hendak dicapai, dinilai, atau bahkan diukur. Indikator

hasil belajar menurut Benjamin S.Bloom (2010, hlm. 32) dengan Taxonomy of

Education Objectives membagi tujuan pendidikan menjadi tiga ranah, yaitu ranah

kognitif, yakni semua yang berhubungan dengan otak serta intelektual. afektif,

semua yang berhubungan dengan sikap, dan sedangkan psikomotorik adalah

sesuatu yang berkaitan dengan gerak atau ucapan baik verbal maupun non verbal.

3. Model Discovery Learning

a. Pengertian model Discovery Learning

Pengertian discovery learning menurut Jerome Bruner adalah metode

belajar yang mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan menarik

kesimpulan dari prinsip-prinsip umum praktis contoh pengalaman. Dan yang

menjadi dasar ide J. Bruner ialah pendapat dari piaget yang menyatakan bahwa

anak harus berperan secara aktif didalam belajar di kelas. Untuk itu Bruner

memakai cara dengan apa yang disebutnya discovery learning, yaitu dimana

murid mengorganisasikan bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir.

Bruner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian

pengetahuan secara aktif oleh manusia, dan dengan sendirinya memberi hasil

yang paling baik. Berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah sera

pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar
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bermakna (Ratna Wilis Dahar (2006:79). Dari teori belajar Bruner, intinya

perolehan pengetahuan merupakan suatu proses interaksi, dan orang

mengkanstruksi pengetahuannya dengan menghubungkan informasi yang masuk

dengan informasi yang disimpan atau diperoleh sebelumnya. Belajar

penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan

dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik.

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa model Discovery

adalah model pembelajaran yang mengarahkan siswa kepada data-data serta

informasi yang telah disediakan oleh guru untuk diolah sendiri oleh siswa dengan

bimbingan guru untuk kemudian siswa sendiri menemukan sebuah prinsip umum

dari data dan informasi yang disediakan tersebut.

a. Kelebihan model Discovery Learning

Dalam penggunaan model discovery learning ini guru berusaha

meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. Maka model ini

memiliki kelebihan sebagai berikut:

 Model ini mampu membantu siswa untuk mengembangkan, memperbanyak

kesiapan, serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif/pengenalan

siswa.

 Siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi individual

sehingga dapat kokoh/mendalam tertinggal dalam jiwa siswa tersebut.

 Dapat membangkitkan kegairahan belajar mengajar para siswa.

 Model ini mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang

dan maju sesuai dengankemampuannya masing-masing.

 Mampu mengarahkan cara siswa belajar, sehingga lebih memiliki motivasi

yang kuat untuk belajar lebih giat.

 Membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri

sendiri dengan proses penemuan sendiri.

Strategi itu berpusat pada siswa tidak pada guru. Guru hanya sebagai teman

belajar saja atau sebagai fasilitator, membimbing siswa dalam kegiatan belajar

mengajar.
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b. Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model Discovery

Learning

Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model Discovery

Learning adalah sebagai berikut:

1) Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan). Pertama-tama pada tahap ini

pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya,

kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, agar timbul

keinginan untuk menyelidiki sendiri.

2) Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah). Setelah dilakukan

stimulation langkah selanjutya adalah guru memberi kesempatan kepada

siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah

yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan

dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan

masalah).

3) Data collection (pengumpulan data). Ketika eksplorasi berlangsung guru

juga memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi

sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya

hipotesis. Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau

membuktikan benar tidak hipotesis, dengan demikian anak didik diberi

kesempatan untuk mengumpulkan (collection) berbagai informasi yang

relevan, membaca literature, mengamati objek, wawancara dengan nara

sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya.

4) Data processing (pengolahan data). Data processing merupakan kegiatan

mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa baik melalui

wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Data processing

disebut juga dengan pengkodean coding/ kategorisasi yang berfungsi sebagai

pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut siswa akan

mendapatkan penegetahuan baru tentang alternatif jawaban/ penyelesaian

yang perlu mendapat pembuktian secara logis.

5) Verification (pentahkikan/pembuktian). Bertujuan agar proses belajar akan

berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada
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siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui

contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya.

6) Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi). Tahap generalitation/

menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat

dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang

sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. Atau tahap dimana berdasarkan

hasil verifikasi tadi, anak didik belajar menarik kesimpulan atau generalisasi

tertentu. Akhirnya dirumuskannya dengan kata-kata prinsip-prinsip yang

mendasari generalisasi.



21

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian tindakan kelas yang dipilih oleh penulis adalah peserta

didik kelas X IPS 1 SMA IT Nur Hidayah yang berjumlah 32 peserta didik.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan oleh penulis memilih

tempat dan waktu sebagai berikut :

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah SMA IT Nur Hidayah Sukoharjo yang

beralamat di Jl. Pandawa No.10 Pucangan Kartasura Sukoharjo Jawa

Tengah

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yaitu mulai tanggal 19 Oktober sampai dengan 14

November 2020

3. Deskripsi Siklus I, Siklus II dan Siklus III

a. Perencanaan Siklus I

Perencanaan

Peneliti membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan

menyiapkan media yang diperlukan dalam penelitian tindakan. Pada siklus ini,

peneliti menggunakan model discovery learning. Guru menyiapkan pembelajaran

dengan menggunakan LMS moodle di

https://elearning.ynhsolo.or.id/course/view.php?id=231

Pelaksanaan

Kegiatan Pendahuluan

1. Melalui media daring video conference Google Meet pada LMS atau wa

group guru mengucapkan salam, guru mengajak siswa untuk bersama-sama

https://elearning.ynhsolo.or.id/course/view.php?id=231
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berdoa, mengecek kesehatan dan kehadiran peserta didik serta menjelaskan

tujuan pembelajaran yang akan dicapai

2. Guru memberikan motivasi pentingnya belajar meskipun dengan moda jarak

jauh dari rumah

3. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi sebelumnya

yaitu perilaku konsumen dan produsen serta menanyakan adakah kaitannya

dengan materi permintaan penawaran

Kegiatan Inti

1. Peserta didik diminta melihat video yang berkaitan dengan permintaan

penawaran yang disajikan guru dengan alamat

“https://www.youtube.com/watch?v=YJVlp3G3SsA”

2. Peserta didik mendapat pertanyaan dari guru

3. Peserta Didik mencoba menjawab pertanyaan dengan mengamati video

tersebut

4. Guru membentuk kelompok diskusi dalam forum diskusi di LMS menjadi 8

kelompok dalam satu kelas yang satu kelompoknya terdiri dari 4 peserta didik

5. Peserta Didik mencari informasi baik dari modul dan video yang diunggah di

LMS oleh guru, buku pegangan, buku pendamping, bahan ajar, maupun internet,

menggunakan teknologi untuk menjawab pertanyaan tersebut secara

berkelompok

6. Peserta Didik berdiskusi dalam forum diskusi di LMS mengenai penjelasan

permintaan penawaran, faktor yang mempengaruhi, hukum dan kurva

permintaan dan penawaran, penghitungan rumus fungsi permintaan dan

penawaran serta pergerakan dan pergeseran kurva.

7. Peserta didik menyusun hasil diskusi tersebut dalam bentuk presentasi power

point dengan memperhatikan nilai seni

8. Guru mendorong peserta didik untuk aktif, kreatif dan berpikir kritis dalam

pembelajaran dan menyimpulkan analisis dari kasus yang ada dengan baik

https://www.youtube.com/watch?v=YJVlp3G3SsA
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Kegiatan Penutup

1. Guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah

dilaksanakan melalui LMS.

2. Peserta didik menyimak kesimpulan materi dari guru

3. Guru memberikan ungkapan terima kasih kepada peserta didik yang tetap

disiplin belajar dalam keadaan seperti pandemi ini.

4. Guru memberikan informasi bahwa pertemuan berikutnya adalah presentasi

power point yang telah dibuat dari hasil rumusan masalah pada saat diskusi dan

disajikan oleh perwakilan setiap kelompok yang masing-masing dialokasikan

waktu maksimal 5 menit

5. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam, berdoa, dan

mengingatkan peserta didik untuk selalu menjaga kesehatan

Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan hasil penilaian dari test yang dilakukan

pada akhir pelajaran.

Refleksi

Guru membuat analisis data untuk mengetahui tingkat keberhasilan tindakan pada

siklus I sebagai acuan untuk pelaksanaan pada siklus berikutnya.

b. Perencanaan Siklus II

Perencanaan

Peneliti membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan

menyiapkan media yang diperlukan dalam penelitian tindakan. Pada siklus ini,

peneliti menggunakan model discovery learning. Guru menyiapkan pembelajaran

dengan menggunakan LMS moodle di

https://elearning.ynhsolo.or.id/course/view.php?id=231 dan menyiapkan zoom

sebagai bentuk kegiatan sinkron

Pelaksanaan

https://elearning.ynhsolo.or.id/course/view.php?id=231
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Kegiatan Pendahuluan

1. Melalui media daring video conference Zoom Meeting, guru mengucapkan

salam, guru mengajak siswa untuk bersama-sama berdoa, mengecek

kesehatan dan kehadiran peserta didik serta menjelaskan tujuan pembelajaran

yang akan dicapai

2. Guru memberikan motivasi bahwa mempelajari permintaan dan penawaran

itu mudah

3. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi sebelumnya

Kegiatan Inti

1. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya berkaitan dengan

masalah permintaan penawaran yang telah didiskusikan sebelumnya dan

masing-masing kelompok mempunyai waktu 5 menit

2. Peserta Didik bersama guru menyimpulkan tentang materi diskusi dan untuk

mengetahui pemahaman peserta didik, kemudian siswa mengumpulkan hasil

presentasi ke assignment di LMS

3. Guru memberikan tes formatif yang telah disiapkan di LMS

Kegiatan Penutup

1. Guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah

dilaksanakan melalui LMS.

2. Guru memberikan ungkapan terima kasih kepada peserta didik yang tetap

disiplin belajar dalam keadaan seperti pandemi ini.

3. Guru memberikan informasi bahwa pertemuan berikutnya menghitung

elastisitas permintaan dan penawaran serta fungsi permintaan dan penawaran

4. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam, berdoa, dan

mengingatkan peserta didik untuk selalu menjaga kesehatan

Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan hasil penilaian dari test yang dilakukan

pada akhir pelaksanaan prsentasi kelompok.
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Refleksi

Guru membuat analisis data untuk mengetahui tingkat keberhasilan tindakan pada

siklus II, bila berhasil maka siklus dihentikan dan bila tidak berhasil maka siklus

dilanjutkan

c. Perencanaan Siklus III

Perencanaan

Peneliti membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan

menyiapkan media yang diperlukan dalam penelitian tindakan. Pada siklus ini,

peneliti menggunakan model discovery learning. Guru menyiapkan pembelajaran

dengan menggunakan LMS moodle di

https://elearning.ynhsolo.or.id/course/view.php?id=231 dan menyiapkan zoom

sebagai bentuk kegiatan sinkron

Pelaksanaan

Kegiatan Pendahuluan

1. Melalui media daring Zoom Meeting, guru mengucapkan salam, guru

mengajak siswa untuk bersama-sama berdoa, mengecek kesehatan dan

kehadiran peserta didik serta menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai

2. Guru memberikan motivasi bahwa kedisiplinan dan tanggung jawab sangat

penting dalam meraih kesuksesan

3. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi sebelumnya dan

menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan.

Kegiatan Inti

1. Peserta didik diminta melihat video yang berkaitan dengan harga pasar yang

disajikan guru dengan alamat

https://www.youtube.com/watch?v=s7w0ejOucW4

2. Peserta didik mendapat pertanyaan dari guru

3. Peserta Didik mencoba menjawab pertanyaan dengan mengamati video

tersebut

https://elearning.ynhsolo.or.id/course/view.php?id=231
https://www.youtube.com/watch?v=s7w0ejOucW4
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4. Guru membentuk kelompok diskusi dengan membagi forum zoom meeting

menjadi 8 kelompok dalam satu kelas yang satu kelompoknya terdiri dari 4

peserta didik

5. Peserta didik menjawab pertanyaan dan masalah yang diunggah guru di

LMS

6. Peserta Didik mencari informasi baik dari modul dan video yang diunggah di

LMS oleh guru, LKPD guru, buku pegangan, buku pendamping, bahan ajar,

maupun internet menggunakan teknologi untuk menjawab pertanyaan tersebut

secara berkelompok

7. Peserta Didik berdiskusi dalam forum diskusi yang telah disiapkan guru

dengan media zoom meeting, kemudian menyusun hasil diskusi tersebut

dalam bentuk presentasi power point dengan memperhatikan nilai seni

8. Guru mendorong peserta didik untuk aktif, kreatif dan berpikir kritis dalam

pembelajaran dan menyimpulkan analisis dari kasus yang ada dengan baik

9. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai

masalah permintaan penawaran yang telah didiskusikan sebelumnya dan

masing-masing kelompok mempunyai waktu 5 menit

10. Peserta Didik bersama guru menyimpulkan tentang materi diskusi dan

untuk mengetahui pemahaman peserta didik, kemudian siswa mengumpulkan

hasil presentasi ke assignment di LMS

Kegiatan Penutup
1. Guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah

dilaksanakan

2. Peserta didik memberikan masukan terhadap kegiatan pembelajaran yang

telah dilakukan

3. Guru memberikan ungkapan terima kasih kepada peserta didik yang tetap

disiplin belajar dalam keadaan seperti pandemi ini.

4. Guru memberikan informasi bahwa pertemuan berikutnya adalah

menyelesaikan materi permintaan dan penawaran yaitu elastisitas permintaan

dan penawaran
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5. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam, berdoa, dan

mengingatkan peserta didik untuk selalu menjaga kesehatan

Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan hasil penilaian dari test yang dilakukan

pada akhir pelaksanaan prsentasi kelompok.

Refleksi

Guru membuat analisis data untuk mengetahui tingkat keberhasilan tindakan pada

siklus III, bila berhasil maka siklus dihentikan dan bila tidak berhasil maka siklus

dilanjutkan
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BAB IV

HASIL TINDAKAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tindakan

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan oleh penulis ini,

bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran

ekonomi materi permintaan dan penawaran. Peneliti menyusun Penelitian

Tindakan Kelas dikarenakan ada beberapa penemuan permasalahan di kelas X IPS

1 terutama dalam hasil belajar peserta didik. Sebelum melakukan PTK siklus I,

peneliti sudah mengumpulkan data hasil belajar peserta didik. Data hasil belajar

siswa pra siklus tersebut menjadi pedoman awal untuk meningkatkan hasil belajar

peserta didik.

Dari hasil belajar peserta didik kelas X IPS 1 pada pembelajaran

ekonomi menunjukkan peningkatan dari pra siklus ke siklus 1 begitupun ke

siklus 2 dan ke siklus 3 , hal tersebut bisa dilihat dari data berikut :

TAHAP PRA SIKLUS

Tindakan pra siklus dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2020 dalam

satu kali pertemuan (2 x 45 menit) dengan menggunakan model pembelajaran

konvensional yang menjadikan guru sebagai pusat pembelajaran. Setelah

dilaksanakan kegiatan penilaian koginitif, didapati bahwa masih banyak siswa

mempunyai rata-rata nilai hasil belajar yang rendah dan masih banyak peserta

didik yang belum bisa memenuhi ketuntasan belajar minimum, dimana untuk

ketuntasan minimumnya adalah 70. Dari temuan tersebut bisa dilihat dari tabel

1 berikut :

Tabel 1. Hasil Belajar Kognitif Kelas X IPS 1 Materi Ekonomi Siklus 1

NO NIS NAMA NILAI KETERANGAN

1 2001690 AMAR JUNDULLAH HUSEIN 70 TUNTAS

2 2001691 ARAYYAN DEWA NALENDRA 90 TUNTAS

3 2001692 ARYA ABI AFFAN 80 TUNTAS
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4 2001693 AUFA AUN ATHALLAH 50 BELUM TUNTAS

5 2001694 AZKIA AMMAR FIRDAUSI 60 BELUM TUNTAS

6 2001695 FAIQ AKIF MUHAMMAD NUR 80 TUNTAS

7 2001696 FAIQ MUYAMAN AS SAHID 80 TUNTAS

8 2001697 FAIZ SURYA SUHARJA 80 TUNTAS

9 2001698 HAIDAR AHMAD 50 BELUM TUNTAS

10 2001699 HAKIM NAVIS MAULANA 60 BELUM TUNTAS

11 2001700 HIMAWAN PRASETYO 70 TUNTAS

12 2001701 IMTIYAZ JUNDI MUHAMMAD 60 BELUM TUNTAS

13 2001702 MUHAMMAD AZIZ DJOHAN 50 BELUM TUNTAS

14 2001703
MUHAMMAD FARHAN
HAMZAH 40 BELUM TUNTAS

15 2001704
MOHAMAD ZANU PUTRA
PAMUNGKAS 80 TUNTAS

16 2001705
MUHAMMAD ADITYA
PRADANA 80 TUNTAS

17 2001706 MUHAMMAD FATHAN ARIB 50 BELUM TUNTAS

18 2001707
MUHAMMAD GILANG
RAMADHAN 70 TUNTAS

19 2001708
MUHAMMAD HAFIDZ
ABDURRAHMAN 70 TUNTAS

20 2001709
MUHAMMAD HAFIDZ
SHAFIRO 50 BELUM TUNTAS

21 2001710
MUHAMMAD RUBI AULIYA
ALMUNTAZHAR 80 TUNTAS

22 2001711
MUHAMMAD SALMAN
ALFARISI 60 TUNTAS

23 2001712
MUHAMMAD ZHAFAR
ROBBANY 70 TUNTAS

24 2001713 MUHYIDDIN ATTAQIY 40 BELUM TUNTAS

25 2001714 NABIL DZAKY MUSYAFFA 70 TUNTAS

26 2001715 NAQI IQONUL HUDA 80 TUNTAS
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Tabel 2. Data Peserta Didik Menurut Predikat dan Pencapaian KBM

No Tingkat Keberhasilan Rentang Nilai Jumlah Peserta Didik Prosentase

1 Amat Baik 91 - 100 0 0 %

2 Baik 81-90 1 3,12 %

3 Cukup 70-80 18 56,25 %

4 Kurang 0-69 13 40,63 %

Sumber : Panduan Predikat Hasil Belajar SMAIT Nur Hidayah

Pada pra siklus dilakukan evaluasi pengetahuan di akhir pembelajaran ,

evaluasi dilakukan dengan postes menggunakan Quiz di LMS moodle terdiri

dari 10 soal pilihan ganda selama 20 menit. Dari evaluasi tersebut diperoleh

data bahwa sebanyak 59,37 % peserta didik mencapai ketuntasan belajar

minimum dan 40, 63% masih belum memenuhi ketuntasa belajar minimum

yang dapat dijabarkan peserta didik yang memiliki predikat Amat Baik masih 0

%, predikat Baik mencapai 3,12 %, predikat Cukup 56,25 % dan predikat

Kurang 40,63 %. Selain diukur dari ketuntasn belajar minimum juga terlihat

rata-rata kelas masih kecil sebasar 66,7. Kemudian pada hasil belajar diranah

afektif bisa kita lihat tabel 3 berikut :

27 2001716 NAUFAL WIDYADHANA 80 TUNTAS

28 2001717 NIRBONO BUDIARTO 50 BELUM TUNTAS

29 2001718 RAAFI SURYA PRATAMA 80 TUNTAS

30 2001719 Rafi Furqon Asy Syauqi 60 BELUM TUNTAS

31 2001720 REZA ROBI CAHYADI 80 TUNTAS

32 2001721
RIDHO ADEL HAKIM
AIMANSYA 60 BELUM TUNTAS

NILAI RATA-RATA KELAS 66,77419355
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Tabel 3. Hasil Belajar Afektif Kelas X IPS Pra Siklus

NO NIS NAMA PENILAIAN

NILAI AKHIRTANGGUNG
JAWAB

DISIPLI
N

PROAKTIF

1 2001690
AMAR JUNDULLAH
HUSEIN 80 90 75 82

2 2001691
ARAYYAN DEWA
NALENDRA 85 85 90 87

3 2001692 ARYA ABI AFFAN 90 80 80 83

4 2001693 AUFA AUN ATHALLAH 85 90 75 83

5 2001694 AZKIA AMMAR FIRDAUSI 90 85 85 87

6 2001695
FAIQ AKIF MUHAMMAD
NUR 80 90 80 83

7 2001696
FAIQ MUYAMAN AS
SAHID 80 90 85 85

8 2001697 FAIZ SURYA SUHARJA 80 80 75 78

9 2001698 HAIDAR AHMAD 80 90 80 83

10 2001699 HAKIM NAVIS MAULANA 80 90 80 83

11 2001700 HIMAWAN PRASETYO 80 80 75 78

12 2001701
IMTIYAZ JUNDI
MUHAMMAD 85 90 80 85

13 2001702
MUHAMMAD AZIZ
DJOHAN 80 90 80 83

14 2001703
MUHAMMAD FARHAN
HAMZAH 90 90 85 88

15 2001704
MOHAMAD ZANU PUTRA
PAMUNGKAS 80 85 75 80

16 2001705
MUHAMMAD ADITYA
PRADANA 80 90 90 87

17 2001706
MUHAMMAD FATHAN
ARIB 90 90 75 85

18 2001707
MUHAMMAD GILANG
RAMADHAN 80 90 80 83
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19 2001708
MUHAMMAD HAFIDZ
ABDURRAHMAN 80 90 80 83

20 2001709
MUHAMMAD HAFIDZ
SHAFIRO 80 80 75 78

21 2001710
MUHAMMAD RUBI
AULIYA ALMUNTAZHAR 90 90 90 90

22 2001711
MUHAMMAD SALMAN
ALFARISI 80 90 80 83

23 2001712
MUHAMMAD ZHAFAR
ROBBANY 80 90 80 83

24 2001713 MUHYIDDIN ATTAQIY 80 90 80 83

25 2001714
NABIL DZAKY
MUSYAFFA 90 80 80 83

26 2001715 NAQI IQONUL HUDA 80 90 80 83

27 2001716 NAUFAL WIDYADHANA 80 90 80 83

28 2001717 NIRBONO BUDIARTO 80 90 80 83

29 2001718 RAAFI SURYA PRATAMA 80 90 80 83

30 2001719 Rafi Furqon Asy Syauqi 90 80 75 82

31 2001720 REZA ROBI CAHYADI 80 90 80 83

32 2001721
RIDHO ADEL HAKIM
AIMANSYA 80 80 80 80

Hasil belajar afektif masih menunjukkan ada 8 peserta didik yang

memiliki nilai dibawah 80 dipenilaian pro aktif, padahal disini penulis

menargetkan untuk nilai sikap tidak ada yang dibawah 80.

Untuk pra siklus ini, penulis tidak melakukan penilaian psikomotorik,

sehingga penulis hanya menunjukkan penilaian kognitif dan afektif sebagai

dasar kesimpulan dalam penelitian ini.

Refleksi

Dari hasil penilaian kognitif dan afektif di atas, penulis menganalisis

bahwa ada penemuan dalam pembelajaran yang dilakukan yaitu :
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1. Hasil pembelajaran belum memenuhi target

2. Kedisiplinan siswa masih belum maksimal

3. Keaktifan siswa masih belum maksimal

Berdasarkan temuan tersebut, maka penulis menyimpulkan tindakan

yang perlu dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan.

Sehingga langkah yang dilakukan guru yaitu menerapkan model discovery

learning dengan mengutamakan terjadinya kolaborasi antara guru dan murid

dalam kegiatan pembelajaran serta peran peserta didik lebih aktif dalam

melakukan diskusi.

TAHAP SIKLUS I

A. Perencanaan

Berdasarkan hasil refleksi pada pra siklus yang menunjukkan hasil

pembelajaran belum memenuhi target , kedisiplinan siswa masih belum maksimal

dan keaktifan siswa masih belum maksimal. Maka guru akan melakukan

penelitian tindakan kelas dengan mengembangkan model pembelajaran discovery

learning dengan menerapkan 4 sintak pada discovery leraning yang terdiri dari :

1. Memberikan stimulus

2. Mengidentifikasikan masalah

3. Mengumpulkan data

4. Mengolah data

Penulis baru menerapkan 4 sintaks dikarenakan waktu pembelajaran tidak

mencukupi untuk kesemua sintaks, sehingga walaupun baru 4 sintaks harapannya

sudah ada perbaikan dalam hasil belajar siswa.

B. Tindakan

Tindakan siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2020 dalam

satu kali pertemuan (2 x 45 menit) dengan menggunakan model pembelajaran

Discovery Learning yang mengutamakan terjadinya kolaborasi guru dan murid

serta peran siswa dan keaktifan siswa sangat diutamakan. Langkah yang

dilakukan guru yaitu dengan :
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1. Menyiapkan link zoom meeting untuk tahap pembukaan

2. Menyiapkan LMS Moodle yang berisi presensi, tujuan pembelajaran, video

stimulus beserta pertanyaan analisisnya, video bahan ajar, LKPD, forum

diskusi perkelompok, refleksi, pos tes yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda

dan penutup

3. Melakukan pemantauan pada LMS dengan memberikan

tanggapan-tanggapan pada diskusi perkelompok yang terdiri dari 8 kelompok

dengan jumlah perkelompok 4 orang

C. Pengamatan

Dari tindakan yang dilakukan tersebut, guru melakukan pengamatan

terhadap proses belajar dari awal sampai akhir. Kemudian pada siklus 1 ini

ditemukan data-data sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Belajar Kognitif Siswa Kelas X IPS 1 SIKLUS 1

NO NIS NAMA NILAI KETERANGAN

1 2001690 AMAR JUNDULLAH HUSEIN 80 TUNTAS

2 2001691 ARAYYAN DEWA NALENDRA 100 TUNTAS

3 2001692 ARYA ABI AFFAN 80 TUNTAS

4 2001693 AUFA AUN ATHALLAH 60 TUNTAS

5 2001694 AZKIA AMMAR FIRDAUSI 70 TUNTAS

6 2001695 FAIQ AKIF MUHAMMAD NUR 80 TUNTAS

7 2001696 FAIQ MUYAMAN AS SAHID 80 TUNTAS

8 2001697 FAIZ SURYA SUHARJA 90 TUNTAS

9 2001698 HAIDAR AHMAD 60 BELUM TUNTAS

10 2001699 HAKIM NAVIS MAULANA 80 TUNTAS

11 2001700 HIMAWAN PRASETYO 80 TUNTAS

12 2001701 IMTIYAZ JUNDI MUHAMMAD 70 TUNTAS

13 2001702 MUHAMMAD AZIZ DJOHAN 50 BELUM TUNTAS

14 2001703 MUHAMMAD FARHAN HAMZAH 40 BELUM TUNTAS
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15 2001704
MOHAMAD ZANU PUTRA
PAMUNGKAS 80 TUNTAS

16 2001705 MUHAMMAD ADITYA PRADANA 90 TUNTAS

17 2001706 MUHAMMAD FATHAN ARIB 70 TUNTAS

18 2001707
MUHAMMAD GILANG
RAMADHAN 90 TUNTAS

19 2001708
MUHAMMAD HAFIDZ
ABDURRAHMAN 70 TUNTAS

20 2001709 MUHAMMAD HAFIDZ SHAFIRO 50 BELUM TUNTAS

21 2001710
MUHAMMAD RUBI AULIYA
ALMUNTAZHAR 90 TUNTAS

22 2001711 MUHAMMAD SALMAN ALFARISI 80 TUNTAS

23 2001712 MUHAMMAD ZHAFAR ROBBANY 70 TUNTAS

24 2001713 MUHYIDDIN ATTAQIY 50 BELUM TUNTAS

25 2001714 NABIL DZAKY MUSYAFFA 70 TUNTAS

26 2001715 NAQI IQONUL HUDA 80 TUNTAS

27 2001716 NAUFAL WIDYADHANA 90 TUNTAS

28 2001717 NIRBONO BUDIARTO 50 BELUM TUNTAS

29 2001718 RAAFI SURYA PRATAMA 80 TUNTAS

30 2001719 Rafi Furqon Asy Syauqi 70 TUNTAS

31 2001720 REZA ROBI CAHYADI 80 TUNTAS

32 2001721 RIDHO ADEL HAKIM AIMANSYA 70 TUNTAS

NILAI RATA-RATA KELAS 73,4375

Sumber : Panduan Predikat Hasil Belajar SMAIT Nur Hidayah
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Pada siklus 1 dilakukan evaluasi pengetahuan di akhir pembelajaran ,

evaluasi dilakukan dengan postes menggunakan Quiz di LMS moodle terdiri

dari 10 soal pilihan ganda selama 20 menit. Dari evaluasi tersebut diperoleh

data bahwa sebanyak 81,25 % peserta didik mencapai ketuntasan belajar

minimum dan 18,75 masih belum memenuhi ketuntasan belajar minimum

yang dapat dijabarkan peserta didik yang memiliki predikat Amat Baik

mencapai 3,12 %, predikat Baik mencapai15,63 %, predikat Cukup 62,5 %

dan predikat Kurang 18,75 %. Selain diukur dari ketuntasn belajar minimum

juga terlihat rata-rata kelas masih kecil sebasar 73,44 .

Dari hasil siklus 1 tersebut terlihat kenaikan hasil belajar yang sangat

signifikan. Hal tersebut bisa kita lihat dari tabel berikut :

Tabel 5. Data Peserta Didik Menurut Predikat dan Pencapaian KBM

No Tingkat Rentang Nilai Jumlah Peserta Prosentase

Keberhasilan Didik

1 Amat Baik 91 - 100 1 3,12 %

2 Baik 81-90 5 15,63 %

3 Cukup 70-80 20 62,5 %

4 Kurang 0-69 6 18,75 %



37

Tabel 6. Prosentase perbandingan hasil belajar per siklus

No Tingkat
Keberhasilan

Rentang
Nilai

Prosentase
Ketercapaian
Pra Siklus

Prosentase
Ketercapaian

Siklus 1

Kenaikan dan
Penurunan

Prosentase Pra
Siklus dan Siklus

1
1 Amat Baik 91 - 100 0 % 3,12 % Naik 3,12 %

2 Baik 81-90 3,12 % 15,63 % Naik 12,51 %

3 Cukup 70-80 56,25 % 62,5 % Naik 6,25 %

4 Kurang 0-69 40,63 % 18,75 % Turun 21,88 %

Sumber : Panduan Predikat Hasil Belajar SMAIT Nur Hidayah

Dari data diatas penulis menyimpulkan bahwa tindakan pada siklus 1

sudah membuahkan hasil yang positif, dimana bisa kita lihat pada tabel diatas

predikat amat baik terjadi kenaikan sebesar 3,12%, predikat baik mengalami

kenaikan sebesar 12,51 %, predikat cukup mengalami kenaikan sebesar 6,25

% dan untuk predikat kurang mengalami penurunan sebesar 21,88 %.

Kemudian dari hasil penilaian afektif menunjukkan bahwa sikap siswa juga

mengalami peningkatan sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Belajar Afektif Kelas X IPS Siklus 1

NO NIS NAMA

PENILAIAN
NILAI
AKHIRTANGGUNG

JAWAB
DISIPLIN PROAKTIF

1 2001690 AMAR JUNDULLAH HUSEIN 80 90 75 82

2 2001691 ARAYYAN DEWA NALENDRA 85 85 90 87

3 2001692 ARYA ABI AFFAN 90 80 80 83

4 2001693 AUFA AUN ATHALLAH 85 90 75 83

5 2001694 AZKIA AMMAR FIRDAUSI 90 85 85 87

6 2001695 FAIQ AKIF MUHAMMAD NUR 80 90 80 83

7 2001696 FAIQ MUYAMAN AS SAHID 80 90 85 85
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8 2001697 FAIZ SURYA SUHARJA 80 80 75 78

9 2001698 HAIDAR AHMAD 80 90 80 83

10 2001699 HAKIM NAVIS MAULANA 80 90 80 83

11 2001700 HIMAWAN PRASETYO 80 80 75 78

12 2001701 IMTIYAZ JUNDI MUHAMMAD 85 90 80 85

13 2001702 MUHAMMAD AZIZ DJOHAN 80 90 80 83

14 2001703
MUHAMMAD FARHAN
HAMZAH 90 90 85 88

15 2001704
MOHAMAD ZANU PUTRA
PAMUNGKAS 80 85 75 80

16 2001705
MUHAMMAD ADITYA
PRADANA 80 90 90 87

17 2001706 MUHAMMAD FATHAN ARIB 90 90 75 85

18 2001707
MUHAMMAD GILANG
RAMADHAN 80 90 80 83

19 2001708
MUHAMMAD HAFIDZ
ABDURRAHMAN 80 90 80 83

20 2001709 MUHAMMAD HAFIDZ SHAFIRO 80 80 75 78

21 2001710
MUHAMMAD RUBI AULIYA
ALMUNTAZHAR 90 90 90 90

22 2001711
MUHAMMAD SALMAN
ALFARISI 80 90 80 83

23 2001712
MUHAMMAD ZHAFAR
ROBBANY 80 90 80 83

24 2001713 MUHYIDDIN ATTAQIY 80 90 80 83

25 2001714 NABIL DZAKY MUSYAFFA 90 80 80 83

26 2001715 NAQI IQONUL HUDA 80 90 80 83

27 2001716 NAUFAL WIDYADHANA 80 90 80 83

28 2001717 NIRBONO BUDIARTO 80 90 80 83

29 2001718 RAAFI SURYA PRATAMA 80 90 80 83

30 2001719 Rafi Furqon Asy Syauqi 90 80 75 82
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31 2001720 REZA ROBI CAHYADI 80 90 80 83

32 2001721
RIDHO ADEL HAKIM
AIMANSYA 80 80 80 80

Pada penilai afektif siklus satu sudah menunjukkan perubahan ke arah

prbaikan, telihar bahwa nilai pro aktif yang dibawah nilai 80 sudah brkurang

3 sehingga peserta didik yang dibawah ilai 80 sebanyak 5 orang. Hal ini

menunjukkan perolehan dari hasil belajar disisi afektif belum maksimal sesuai

dengan target yang diinginkan penulis yaitu 100 persen diatas nilai 80.

Dalam penelitian ini penulis hanya melakukan peniaian hasil belajar

kognitif dan afektif saja, krena penilaian psikomotorik berdapada pertemuan

berikutnya. Dan dri hasil penilaan kognitif dan afektif diatas, penulis

menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran di siklus 1 belum mengalami

kenaikan yang maksimal. Hal tersebut dikarenakan pada siklus 1 belum

menggunakan sintaks discovery learning secara keseluruhan, hanya fase 1

sampai fase 4 saja, hal ini dikarenakan waktu yang terbatas. Sehingga penulis

akan melakukan penelitian pada siklus 2 dengan melengkapi sintaks

discovery learning pada fase 5 yaitu memferivikasi hasil diskusi dan fase 5

yaitu menyimpulkan hasil. peserta didik. Penulis yakin bila kegiatan

presentasi yang akan dilakukan peserta didik pada siklus 2 akan mampu

menghasilakn kenaikan hasil belajar peserta didik kelas X IPS 1.

D. Refleksi

Berdasarkan dari hasil belajar siswa disiklus 1, diperoleh data hasil

belajar yang belum sesuai dengan keinginan penulis, presentase ketuntasan

belum mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Dari hasil

observasi pada siklus I dapat diuraikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1) Siswa masih kurang aktif bertanya kepada guru dan siswa lain mengenai

materi pelajaran yang belum dimengerti. Sehingga hanya beberapa siswa saja

yang aktif bertanya.
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2) Siswa sudah melaksanakan diskusi dalam kelompok saat proses penemuan.

Namun hanya beberapa siswa saja, sehingga siswa lain hanya masih terlihat

belum aktif.

3) Hasil belajar kognitif siswa masih kurang dari indikator yang telah

ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi pengetahuan siklus I.

Dari beberapa permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan pembelajaran tidak

maksimal, maka dilakukan refleksi dan evaluasi sehingga diperoleh solusi untuk

memperbaiki kekurangan dari siklus I. Berikut catatan-catatan yang digunakan

untuk perbaikan pada siklus selanjutnya:

1) Guru dapat memberikan semangat dan motivasi kepada siswa sehingga

siswa akan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran.

2) Guru dapat merangsang siswa untuk lebih aktif dan memberikan kesadaran

siswa tentang pentingnya pembelajaran.

3) Guru akan merencanakan pembelajaran disiklus 2 dengan memberikan

kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan presentasi, sehingga siswa

mampu untuk menyerap pembelajaran dengan baik.

TAHAP SIKLUS 2

A. Perencanaan

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1 yang menunjukkan bahwa

masih ditemukan siswa yang kurang aktif baik dalam pembelajaran dan diskusi

kelompok serta hasil belajar yang belum maksimal, maka guru akan melakukan

penelitian tindakan kelas dengan melengkapi sintaks model pembelajaran

discovery learning yang belum dapat dilaksanakan pada siklus 1 yang

dikarenakan jam pembelajaran yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan

semua sintak. Sehingga pada siklus ini penulis melengkapi sintaks pada

discovery leraning yang belum dilaksanakan pada siklus 1 yaitu :

1. Memverifikasi hasil diskusi
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2. Menyimpulkan hasil diskusi

Dengan perencanaan ini diharapakan akan mendapatkan hasil belajar yang

lebih baik lagi.

B. Tindakan

Tindakan siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 2 November 2020 dalam

satu kali pertemuan (2 x 45 menit) dengan menggunakan model

pembelajaran Discovery Learning yang mengutamakan terjadinya

kolaborasi guru dan murid serta peran siswa dan keaktifan siswa sangat

diutamakan dengan melengkapi semua sintaks discovery learning yaitu

peserta didik diminta untuk presentasi dan menyimpulkan pembelajaran

dalam bentuk power point. Tindakan yang dilakukan oleh guru pada siklus 2

ini yaitu :

1. Menyiapkan link zoom meeting sebagai media untuk pembukaan,

penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian presentasi siswa sebagai

bentuk verifikasi hasil diskusi dan penyampaian kesimpulan secara

bersama-sama antara guru dan peserta didik serta kegiatan penutupan

2. Menyiapkan LMS moodle sebagai media untuk melakukan postes

sebagai alat evaluasi pembelajaran yang dilakukan.

C. Pengamatan

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus 2, guru

melakukan pengamatan dari kegiatan pembukaan sampai penutup. Pada

kegiatan pengamatan pada siklus 2 tersebut ditemukan data-data sebagai

berikut :
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Tabel 8. Hasil Belajar Kognitif Siswa Kelas X IPS SIKLUS 2

NO NIS NAMA NILAI KETERANGAN

1 2001690 AMAR JUNDULLAH HUSEIN 80 TUNTAS

2 2001691 ARAYYAN DEWA NALENDRA 100 TUNTAS

3 2001692 ARYA ABI AFFAN 80 TUNTAS

4 2001693 AUFA AUN ATHALLAH 60 TUNTAS

5 2001694 AZKIA AMMAR FIRDAUSI 70 TUNTAS

6 2001695 FAIQ AKIF MUHAMMAD NUR 80 TUNTAS

7 2001696 FAIQ MUYAMAN AS SAHID 80 TUNTAS

8 2001697 FAIZ SURYA SUHARJA 100 TUNTAS

9 2001698 HAIDAR AHMAD 80 TUNTAS

10 2001699 HAKIM NAVIS MAULANA 80 TUNTAS

11 2001700 HIMAWAN PRASETYO 80 TUNTAS

12 2001701 IMTIYAZ JUNDI MUHAMMAD 70 TUNTAS

13 2001702 MUHAMMAD AZIZ DJOHAN 70 TUNTAS

14 2001703 MUHAMMAD FARHAN
HAMZAH

60 BELUM TUNTAS

15 2001704 MOHAMAD ZANU PUTRA
PAMUNGKAS

80 TUNTAS

16 2001705 MUHAMMAD ADITYA
PRADANA

90 TUNTAS

17 2001706 MUHAMMAD FATHAN ARIB 70 TUNTAS

18 2001707 MUHAMMAD GILANG
RAMADHAN

90 TUNTAS
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Tabel 9. Data Peserta Didik Menurut Predikat dan Pencapaian KBM

No Tingkat Keberhasilan Rentang Nilai Jumlah Peserta Didik Prosentase

1 Amat Baik 91 - 100 2 6,25 %

2 Baik 81 - 90 7 21,88 %

3 Cukup 70 - 80 21 65,63 %

4 Kurang 0 - 69 2 6,25 %

Sumber : Panduan Predikat Hasil Belajar SMAIT Nur Hidayah

19 2001708 MUHAMMAD HAFIDZ
ABDURRAHMAN

70 TUNTAS

20 2001709 MUHAMMAD HAFIDZ SHAFIRO 80 TUNTAS

21 2001710 MUHAMMAD RUBI AULIYA
ALMUNTAZHAR

100 TUNTAS

22 2001711 MUHAMMAD SALMAN
ALFARISI

90 TUNTAS

23 2001712 MUHAMMAD ZHAFAR
ROBBANY

70 TUNTAS

24 2001713 MUHYIDDIN ATTAQIY 70 TUNTAS

25 2001714 NABIL DZAKY MUSYAFFA 70 TUNTAS

26 2001715 NAQI IQONUL HUDA 80 TUNTAS

27 2001716 NAUFAL WIDYADHANA 90 TUNTAS

28 2001717 NIRBONO BUDIARTO 60 BELUM TUNTAS

29 2001718 RAAFI SURYA PRATAMA 80 TUNTAS

30 2001719 Rafi Furqon Asy Syauqi 70 TUNTAS

31 2001720 REZA ROBI CAHYADI 80 TUNTAS

32 2001721 RIDHO ADEL HAKIM
AIMANSYA

70 TUNTAS

NILAI RATA-RATA KELAS 78,125
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Pada siklus 2 dilakukan evaluasi pengetahuan di akhir pembelajaran ,

evaluasi dilakukan dengan postes menggunakan Quiz di LMS moodle

terdiri dari 10 soal pilihan ganda selama 20 menit. Dari evaluasi tersebut

diperoleh data bahwa sebanyak 93,75 % peserta didik mencapai ketuntasan

belajar minimum dan 6,25 masih belum memenuhi ketuntasan belajar

minimum yang dapat dijabarkan peserta didik yang memiliki predikat Amat

Baik mencapai 6,25 %, predikat Baik mencapai21,88 %, predikat Cukup

65,63 % dan predikat Kurang 6,25 %. Selain diukur dari ketuntasn belajar

minimum juga terlihat rata-rata kelas masih kecil sebesar 78,125 %

Dari hasil siklus 2 tersebut terlihat kenaikan hasil belajar yang

sangat signifikan. Hal tersebut bisa kita lihat dari tabel berikut :

Tabel 10. Prosentase perbandingan hasil persiklus

No Tingkat
Kebrehasilan

Rentang
Nilai

Prosentase
Ketercapaian
Pra Siklus

Prosentase
Ketercapaian

Siklus 1

Prosentase
Ketercapaian

Siklus 2

Kenaikan dan
Penurunan
Prosentase
Prasiklus ke
Siklus 1

Kenaikan dan
Penurunan

Prosentase Siklus
1 ke Siklus 2

1 Amat Baik 91 - 100 0 % 3,12 % 6,25 % Naik 3,12 % Naik 3,13 %

2 Baik 81-90 3,12 % 15,63 % 21,88 % Naik 12,51 % Naik 6,251 %

3 Cukup 70-80 56,25 % 62,5 % 65,63 % Naik 6,25 % Naik 3,13 %

4 Kurang 0-69 40,63 % 18,75 % 6,25 % Turun 21,88 % Turun 1 2,5 %

Sumber : Panduan Predikat Hasil Belajar SMAIT Nur Hidayah

Dari data diatas penulis menyimpulkan bahwa tindakan pada siklus

2 sudah membuahkan hasil yang positif, dari kegiatan siklus 2 diperoleh

data bahwa sebanyak 93,75 % peserta didik mencapai ketuntasan belajar

minimum dan rata-rata kelas mengalami kenaikan yang sangat signifikan

menjadi 78,125 %. Kemudian untuk hasil penialian afektif sebagai berikut :
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Hasil Belajar Afektif Kelas X IPS Siklus 2

NO NIS NAMA PENILAIAN NILAI
AKHIR

TANGGUNG
JAWAB DISIPLIN PROAKTIF

1 2001690 AMAR JUNDULLAH HUSEIN 80 90 75 82

2 2001691 ARAYYAN DEWA NALENDRA 85 85 90 87

3 2001692 ARYA ABI AFFAN 90 80 80 83

4 2001693 AUFA AUN ATHALLAH 85 90 75 83

5 2001694 AZKIA AMMAR FIRDAUSI 90 85 85 87

6 2001695 FAIQ AKIF MUHAMMAD NUR 80 90 80 83

7 2001696 FAIQ MUYAMAN AS SAHID 80 90 85 85

8 2001697 FAIZ SURYA SUHARJA 80 80 80 80

9 2001698 HAIDAR AHMAD 80 90 80 83

10 2001699 HAKIM NAVIS MAULANA 80 90 80 83

11 2001700 HIMAWAN PRASETYO 80 80 80 80

12 2001701 IMTIYAZ JUNDI MUHAMMAD 85 90 80 85

13 2001702 MUHAMMAD AZIZ DJOHAN 80 90 80 83

14 2001703
MUHAMMAD FARHAN
HAMZAH 90 90 85 88

15 2001704
MOHAMAD ZANU PUTRA
PAMUNGKAS 80 85 75 80

16 2001705
MUHAMMAD ADITYA
PRADANA 80 90 90 87

17 2001706 MUHAMMAD FATHAN ARIB 90 90 75 85

18 2001707
MUHAMMAD GILANG
RAMADHAN 80 90 80 83

19 2001708
MUHAMMAD HAFIDZ
ABDURRAHMAN 80 90 80 83

20 2001709
MUHAMMAD HAFIDZ
SHAFIRO 80 80 80 80

21 2001710
MUHAMMAD RUBI AULIYA
ALMUNTAZHAR 90 90 90 90
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Pada penilai afektif siklus satu sudah menunjukkan perubahan ke arah

perbaikan, telihat bahwa semua nilai sudah diatas 80 dan sesuai dengan apa

yang diharapkan oleh penulis. Hal ini menunjukkan perolehan dari hasil belajar

disisi afektif sudah sesuai dengan target yang diinginkan penulis yaitu 100

persen diatas nilai 80.

Dalam penelitian ini penulis hanya melakukan peniaian hasil belajar

kognitif dan afektif saja. Dan dari hasil penilaan kognitif dan afektif diatas,

penulis menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran di siklus 2 sudah

mengalami kenaikan bila dibandingkan dari siklus 1.

D. Refleksi

Berdasarkan dari hasil belajar siswa di siklus 2, diperoleh data hasil

belajar di siklus 2 sudah mengalami peningkatan dari siklus 1, prosentase

ketuntasan sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan.

22 2001711
MUHAMMAD SALMAN
ALFARISI 80 90 80 83

23 2001712
MUHAMMAD ZHAFAR
ROBBANY 80 90 80 83

24 2001713 MUHYIDDIN ATTAQIY 80 90 80 83

25 2001714 NABIL DZAKY MUSYAFFA 90 80 80 83

26 2001715 NAQI IQONUL HUDA 80 90 80 83

27 2001716 NAUFAL WIDYADHANA 80 90 80 83

28 2001717 NIRBONO BUDIARTO 80 90 80 83

29 2001718 RAAFI SURYA PRATAMA 80 90 80 83

30 2001719 Rafi Furqon Asy Syauqi 90 80 75 82

31 2001720 REZA ROBI CAHYADI 80 90 80 83

32 2001721
RIDHO ADEL HAKIM
AIMANSYA 80 80 80 80
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Namun masih ada beberapa kekurangan dari hasil observasi pada siklus 2 yang

dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Masih ada beberapa siswa terlihat masih kurang aktif bertanya kepada guru

dan siswa lain mengenai materi pelajaran yang belum dimengerti.

2) Masih ada siswa yang kurang disiplin ketika masuk pembelajaran

Meskipun hasil belajar telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dan sesuai

dengan target penulis, namun berdasarkan dari temuan tersebut, tidak menutup

kemungkinan penulis melakukan tindakan penelitian kelas lanjutan dengan

melaksanakan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1) Guru membuat stimulus yang lebih menantang

2) Guru memberikan apresiasi berupa hadiah kepada siswa yang sudah mengikuti

pembelajaran dengan disiplin

TAHAP SIKLUS 3

A. Perencanaan

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 2 yang menunjukkan bahwa masih

ditemukan siswa yang kurang aktif baik dalam pembelajaran dan siswa masih

kurang disiplin dalam kegiatan pembelajaran, maka guru akan melakukan

penelitian tindakan kelas dengan menerapkan semua sintaks model discovery

learning dalam satu pertemuan, dimana pada siklus sebleumnya sintaks dibagi

dalam dua pertemuan. Dengan perencanaan ini diharapkan akan mendapatkan

hasil belajar yang lebih baik lagi.

B. Tindakan

Tindakan siklus 3 dilaksanakan pada tanggal 13 November 2020

dalam satu kali pertemuan (2 x 45 menit) dengan menggunakan model

pembelajaran Discovery Learning yang mengutamakan terjadinya

kolaborasi guru dan murid serta peran siswa dan keaktifan siswa sangat

diutamakan dengan melengkapi semua sintaks discovery learning yaitu
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peserta didik diminta untuk presentasi dan menyimpulkan pembelajaran

dalam bentuk power point. Tindakan yang dilakukan oleh guru pada siklus 2

ini yaitu :

1. Menyiapkan link zoom meeting sebagai media untuk pembukaan,

penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian video stimulus,

diskusi kelompok, penyampaian presentasi siswa sebagai bentuk

verifikasi hasil diskusi, penyampaian kesimpulan secara bersama-sama

antara guru dan peserta didik serta kegiatan penutupan

2. Menyiapkan LMS moodle sebagai media untuk melakukan postes

sebagai alat evaluasi pembelajaran yang dilakukan dan unduh materi

sumber belajar siswa

C. Pengamatan

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus 3, guru

melakukan pengamatan dari kegiatan pembukaan sampai penutup. Pada

kegiatan pengamatan pada siklus 3 tersebut ditemukan data-data sebagai

berikut :

Tabel 8. Hasil Belajar Kognitif Siswa Kelas X IPS 1 SIKLUS 3
NO NIS NAMA NILAI KETERANGAN

1 2001690 AMAR JUNDULLAH HUSEIN 80 TUNTAS

2 2001691 ARAYYAN DEWA NALENDRA 100 TUNTAS

3 2001692 ARYA ABI AFFAN 80 TUNTAS

4 2001693 AUFA AUN ATHALLAH 80 TUNTAS

5 2001694 AZKIA AMMAR FIRDAUSI 70 TUNTAS

6 2001695 FAIQ AKIF MUHAMMAD NUR 80 TUNTAS

7 2001696 FAIQ MUYAMAN AS SAHID 80 TUNTAS

8 2001697 FAIZ SURYA SUHARJA 100 TUNTAS

9 2001698 HAIDAR AHMAD 70 BELUM TUNTAS
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10 2001699 HAKIM NAVIS MAULANA 90 TUNTAS

11 2001700 HIMAWAN PRASETYO 90 TUNTAS

12 2001701 IMTIYAZ JUNDI MUHAMMAD 70 TUNTAS

13 2001702 MUHAMMAD AZIZ DJOHAN 70 BELUM TUNTAS

14 2001703 MUHAMMAD FARHAN HAMZAH 40 BELUM TUNTAS

15 2001704
MOHAMAD ZANU PUTRA
PAMUNGKAS 80 TUNTAS

16 2001705 MUHAMMAD ADITYA PRADANA 90 TUNTAS

17 2001706 MUHAMMAD FATHAN ARIB 80 TUNTAS

18 2001707
MUHAMMAD GILANG
RAMADHAN 100 TUNTAS

19 2001708
MUHAMMAD HAFIDZ
ABDURRAHMAN 80 TUNTAS

20 2001709 MUHAMMAD HAFIDZ SHAFIRO 70 BELUM TUNTAS

21 2001710
MUHAMMAD RUBI AULIYA
ALMUNTAZHAR 90 TUNTAS

22 2001711 MUHAMMAD SALMAN ALFARISI 80 TUNTAS

23 2001712 MUHAMMAD ZHAFAR ROBBANY 70 TUNTAS

24 2001713 MUHYIDDIN ATTAQIY 70 BELUM TUNTAS

25 2001714 NABIL DZAKY MUSYAFFA 70 TUNTAS

26 2001715 NAQI IQONUL HUDA 80 TUNTAS

27 2001716 NAUFAL WIDYADHANA 90 TUNTAS

28 2001717 NIRBONO BUDIARTO 70 BELUM TUNTAS

29 2001718 RAAFI SURYA PRATAMA 80 TUNTAS

30 2001719 Rafi Furqon Asy Syauqi 70 TUNTAS

31 2001720 REZA ROBI CAHYADI 80 TUNTAS

32 2001721 RIDHO ADEL HAKIM AIMANSYA 70 TUNTAS

NILAI RATA-RATA KELAS 81,25

Tabel 9. Data Peserta Didik Menurut Predikat dan Pencapaian KBM
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Sumber : Panduan Predikat Hasil Belajar SMAIT Nur Hidayah

Pada siklus 3 dilakukan evaluasi pengetahuan di akhir

pembelajaran , evaluasi dilakukan dengan postes menggunakan Quiz di

LMS moodle terdiri dari 5 soal pilihan ganda selama 10 menit. Dari

evaluasi tersebut diperoleh data bahwa sebanyak 96,88 % peserta didik

mencapai ketuntasan belajar minimum dan 3,12% masih belum memenuhi

ketuntasan belajar minimum yang dapat dijabarkan peserta didik yang

memiliki predikat Amat Baik mencapai 9,38 %, predikat Baik

mencapai31,25 %, predikat Cukup56,25 % dan predikat Kurang 3,12 %.

Selain diukur dari ketuntasn belajar minimum juga terlihat rata-rata kelas

sudah sangat bagus sebesar 81,25 %

Dari hasil siklus 3 tersebut terlihat kenaikan hasil belajar yang

sangat signifikan. Hal tersebut bisa kita lihat dari tabel berikut :

No Tingkat
Keberhasilan

Rentang
Nilai

Jumlah Peserta
Didik

Prosentase

1 Amat Baik 91 - 100 3 9,38 %

2 Baik 81 - 90 10 31,25 %

3 Cukup 70 - 80 18 56,25 %

4 Kurang 0 - 69 1 3,12 %
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NO NIS NAMA PENILAIAN NILAI
AKHIR

TANGGUNG
JAWAB DISIPLIN PROAKTIF

1 2001690 AMAR JUNDULLAH HUSEIN 80 90 75 82

2 2001691 ARAYYAN DEWA NALENDRA 85 85 90 87

3 2001692 ARYA ABI AFFAN 90 80 80 83

4 2001693 AUFA AUN ATHALLAH 85 90 75 83

5 2001694 AZKIA AMMAR FIRDAUSI 90 85 85 87

6 2001695 FAIQ AKIF MUHAMMAD NUR 80 90 80 83

7 2001696 FAIQ MUYAMAN AS SAHID 80 90 85 85

8 2001697 FAIZ SURYA SUHARJA 80 80 80 80

9 2001698 HAIDAR AHMAD 80 90 80 83

10 2001699 HAKIM NAVIS MAULANA 80 90 80 83

11 2001700 HIMAWAN PRASETYO 80 80 80 80

12 2001701 IMTIYAZ JUNDI MUHAMMAD 85 90 80 85

13 2001702 MUHAMMAD AZIZ DJOHAN 80 90 80 83

14 2001703
MUHAMMAD FARHAN
HAMZAH 90 90 85 88

15 2001704
MOHAMAD ZANU PUTRA
PAMUNGKAS 80 85 75 80

16 2001705
MUHAMMAD ADITYA
PRADANA 80 90 90 87

17 2001706 MUHAMMAD FATHAN ARIB 90 90 75 85

18 2001707
MUHAMMAD GILANG
RAMADHAN 80 90 80 83

19 2001708
MUHAMMAD HAFIDZ
ABDURRAHMAN 80 90 80 83

20 2001709
MUHAMMAD HAFIDZ
SHAFIRO 80 80 80 80

21 2001710
MUHAMMAD RUBI AULIYA
ALMUNTAZHAR 90 90 90 90

22 2001711
MUHAMMAD SALMAN

80 90 80 83
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Pada penilai afektif siklus satu sudah menunjukkan perubahan ke arah

perbaikan, telihat bahwa semua nilai sudah diatas 80 dan ada yang

mengalami kenaikan menjadi 90, data tersebut sesuai dengan apa yang

diharapkan oleh penulis. Hal ini menunjukkan perolehan dari hasil belajar

disisi afektif sudah sesuai dengan target yang diinginkan penulis yaitu 100

persen diatas nilai 80.

Dalam penelitian ini penulis hanya melakukan peniaian hasil belajar

kognitif dan afektif saja. Dan dari hasil penilaan kognitif dan afektif diatas,

penulis menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran di siklus 3 sudah

mengalami kenaikan bila dibandingkan dari siklus 2.

E. Refleksi

Berdasarkan dari hasil belajar siswa di siklus 3, diperoleh data hasil

belajar di siklus 3 sudah mengalami peningkatan dari siklus 2, prosentase

ketuntasan sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan.

ALFARISI

23 2001712
MUHAMMAD ZHAFAR
ROBBANY 80 90 80 83

24 2001713 MUHYIDDIN ATTAQIY 80 90 80 83

25 2001714 NABIL DZAKY MUSYAFFA 90 80 80 83

26 2001715 NAQI IQONUL HUDA 80 90 80 83

27 2001716 NAUFAL WIDYADHANA 80 90 80 83

28 2001717 NIRBONO BUDIARTO 80 90 80 83

29 2001718 RAAFI SURYA PRATAMA 80 90 80 83

30 2001719 Rafi Furqon Asy Syauqi 90 80 75 82

31 2001720 REZA ROBI CAHYADI 80 90 80 83

32 2001721
RIDHO ADEL HAKIM
AIMANSYA 80 80 80 80
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Sehingga dengan hasil dari siklus 3 penulis memumutuskan untuk

menghentikan pada penelitian tindakan kelas pada siklus 3 ini.



54

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV dapat

disimpulkan bahwa Penerapan Model Discovery Learning dapat meningkatkan

hasil belajar peserta didik kelas X IPS 1 SMA IT Nur Hidayah, yang dibuktikan

dengan meningkatnya persentase skor rata-rata hasil belajar peserta didik.

Bedasarkan hasil data nilai pengetahuan dan ketrampilan diperoleh sebelum

dilakukan siklus I adalah 66,77, setelah dilakukan tindakan pada siklus I skor

rata-rata meningkat menjadi 73,43 dengan peningkatan skor sebesar 6,7%. Pada

siklus I ke siklus II,dari skor rata-rata 73,43 pada siklus I meningkat menjadi

78.13 pada siklus II dengan peningkatan skor sebesar 4,7 %, dan Pada siklus II ke

siklus III, dari skor rata-rata 78,13 pada siklus II meningkat menjadi 81,25 pada

siklus III dengan peningkatan skor sebesar 3,12 %. Dari hasil siklus I, II dan III

maka bisa kita lihat bahwa dari kesemua tahap telah mengalami peningkatan

rata-rata hasil belajar siswa

B. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tindakan kelas ini, maka peneliti

memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Guru

Guru perlu menerapkan Model Pembelajaran Discovery Learning yang

diharapkan dapat memicu hasil belajar peserta didik, sehingga peserta didik

memiliki nilai maksimal

2. Bagi Peserta didik

a. Peserta didik mencoba menumbuhkan keinginan untuk berhasil dalam belajar

b. Peserta didik dalam melaksanakan diskusi kelompok berusaha mengutarakan

pendapat perlu ditingkatkan lagi, agar peserta didik menjadi lebih percaya diri

dalam mengutarakan pendapatnya dan bertanya kepada guru.
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3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini hanya berfokus pada kondisi kelas dan tidak

menyampaikan mengenai kondisi masing-masing peserta didik dalam kelas oleh

sebab itu, bagi penelitian yang selanjutnya diharapkan dapat dilakukan penelitian

tidak hanya berfokus pada kondisi kelas tetapi juga pada masingmasing peserta

didik yang ada di dalamnya. Pada penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya

memberikan kesempatan kepada beberapa kelompok saja untuk

mempresentasikan hasil diskusi tetapi memberikan kepada semua kelompok yang

ada.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
(DARING)

Nama Sekolah SMAIT Nur Hidayah Tahun Ajaran 2020 / 2021
Mata Pelajaran Ekonomi Materi Pokok Permintaan dan Penawaran
Kelas/Semester X / Gasal Alokasi Waktu 2 JP × 45 menit (1 Pertemuan)
Kompetensi Dasar 3.4. Mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar

4.4. Menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar

Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK)

3.4.1 Menjelaskan pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran
3.4.2. Menjelaskan hukum dan kurva permintaan dan penawaran
3.4.3. Menghitung fungsi permintaan dan penawaran
3.4.4. Menjelaskan pergerakan kurva di sepanjang kurva permintaan dan penawaran
3.4.5. Menganalisis pergeseran kurva permintaan dan penawaran

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Learning melalui pendekatan STEAM (C) yang
memuat penggunakan konsep Sains, penggunakan teknologi untuk menghitung elastisitas dan fungsi permintaan dan penawaran serta
menghitung keseimbangan pasar, penentuan keseimbangan harga dengan tahapan yang jelas dan penggunaan unsur seni dalam
membuat produk presentasi dengan baik dan estetis (STEAM) , peserta didik yang berkolaborasi dengan guru (A) dapat
mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar serta menyajikan (HOTS) hasil pengamatan tentang perubahan
harga dan kuantitas keseimbangan di pasar (B) dengan penuh tanggung jawab, disiplin dan pro aktif dengan selalu memunculkan nilai
Creative, Critical thinking, Communicative, dan Collaborative (4C) (D)

B. Strategi dan Langkah-langkah Pembelajaran Waktu
Model
pembelajaran:

Discovery Learning

Pendekatan
Pembelajaran :

STEAM

Langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Ke- 1 (2 x 45 menit)

Kegiatan Pendahuluan
Orientasi:
Sinkron Melalui Webmeeting di LMS Moodle
Melalui media daring video conference Google Meet pada LMS atau wa group guru
mengucapkan salam, guru mengajak siswa untuk bersama-sama berdoa, mengecek kesehatan
dan kehadiran peserta didik (TPACK pedagogical, ICT, PPK religious, tanggung jawab,
disiplin) serta menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
Motivasi:
Guru memberikan motivasi pentingnya belajar meskipun dengan moda jarak jauh dari rumah
Apersepsi
Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi sebelumnya yaitu perilaku
konsumen dan produsen serta menanyakan adakah kaitannya dengan materi permintaan
penawaran (TPACK pedagogical dan knowledge)

Kegiatan Inti
(Model Discovery Learning ) (Pendekatan STEAM)
Asinkron
Fase 1: Memberikan Stimulus (Stimulation)
 Peserta didik diminta melihat video yang berkaitan dengan permintaan penawaran yang

disajikan guru dengan alamat “https://www.youtube.com/watch?v=YJVlp3G3SsA”

 Peserta didik mendapat pertanyaan dari guru
1. Bagaimana hubungan antara moment hari raya dengan permintaan barang ?
2. Bagaiman kaitan antara harga dengan permintaan barang seperti yang dijelaskan pada
video diatas?

 Peserta Didik mencoba menjawab pertanyaan dengan mengamati video tersebut Critical
Thinking dan literasi , HOTS

Fase 2: Mengidentifikasi Masalah (Statement)
Guru membentuk kelompok diskusi dalam forum diskusi di LMS menjadi 8 kelompok dalam satu
kelas yang satu kelompoknya terdiri dari 4 peserta didik
Peserta didik menjawab pertanyaan dan masalah yang diunggah guru di LMS yaitu :
Diskusikan dengan kelompokmu soal-soal dibawah ini !
1. Jelaskan pengertian permintaan dan penawaran !
2. Sebutkan faktor apa sajakah yang mempengaruhi permintaan dan penawaran ?
3. Jelaskan hukum permintaan dan penawaran ! serta gambarkan kurva permintaan dan

penawaran !

15 menit

60 menit

Media
Pembelajaran :

Asinkron:
LMS Moodle
WA group

Sinkron:
Big Blue Batton
Sumber Belajar :

Modul, link
Youtube Video
Pembelajaran, slide
power point

Alat dan Bahan :
HP, Leptop, Alat
tulis

https://www.youtube.com/watch?v=YJVlp3G3SsA


4. Perhatikan tabel berikut ini :
Harga Barang Jumlah yang diminta
Rp 150,00
Rp 200,00

120 unit
100 unit

Dari data di atas tentukan fungsi permintaannya !
5. Telaahlah faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva permintaan dan penawaran?
6. Jelaskan faktor yang mempengaruhi pergerakan kurva permintaan dan penawaran ?
7. Perhatikan kasus berikut !

“ Kenaikan harga menjelang Ramadhan dan Lebaran (Idul Fitri) adalah fenomena berulang
yang seolah tak terhindarkan bagi rakyat Indonesia. Sesuai hukum ekonomi, fenomena ini
sebenarnya wajar, di mana ada peningkatan permintaan, maka harga pun melonjak.
Pedagang pun tak mau kehilangan kesempatan untuk mengambil untung lebih besar. Tapi
walaupun harga naik namun permintaan masyarkat tetap naik, sehingga hakl tersebut tidak
sesuai dengan hukum permintaan “
Analisislah penyebab dari kasus tersebut bila dikaitkan dengan pergeseran kurva dan buatlah
gambar pergeseran kurva permintaannya ! (HOTS)

Fase 3: Mengumpulkan Data (Data Collection)
Peserta Didik mencari informasi baik dari modul dan video yang diunggah di LMS oleh guru,
buku pegangan, buku pendamping, bahan ajar, maupun internet (Literasi ) menggunakan
teknologi untuk menjawab pertanyaan tersebut secara berkelompok Implementasi STEAM,
Science, Technology (Mengumpulkan informasi)

Fase 4: Mengolah Data (Data Proccesing)
Peserta Didik berdiskusi dalam forum diskusi di LMS mengenai penjelasan permintaan
penawaran, faktor yang mempengaruhi, hukum dan kurva permintaan dan penawaran,
penghitungan rumus fungsi permintaan dan penawaran serta pergerakan dan pergeseran kurva.
Kemudian peserta didik menyusun hasil diskusi tersebut dalam bentuk presentasi power point
dengan memperhatikan nilai seni Implementasi STEAM, Engineering, Art, Matematics
Guru mendorong peserta didik untuk aktif, kreatif dan berpikir kritis dalam pembelajaran dan
menyimpulkan analisis dari kasus yang ada dengan baik (Mengasosiasikan)
TPACK ICT 4C, Critical Thinking , Creative, dan Colaboration PPK Gotong Royong,
Kemandirian

Kegiatan Penutup
Rangkuman dan Refleksi:
1. Guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan melalui

LMS.
2. Peserta didik menyimak kesimpulan materi dari guru
Tindak Lanjut:
1. Guru memberikan ungkapan terima kasih kepada peserta didik yang tetap disiplin belajar

dalam keadaan seperti pandemi ini. TPACK Pedagogical
2. Guru memberikan informasi bahwa pertemuan berikutnya adalah presentasi power point yang

telah dibuat dari hasil rumusan masalah pada saat diskusi dan disajikan oleh perwakilan setiap
kelompok yang masing-masing dialokasikan waktu maksimal 5 menit

3. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam, berdoa, dan mengingatkan peserta didik
untuk selalu menjaga kesehatan PPK religious, mandiri dan TPACK pedagogi

15 mnt

C. Penilaian
No Ranah Kompetensi Teknik Penilaian Bentuk Penilaian
1 Sikap Observasi /Jurnal Disiplin, Kejujuran,Pro- aktif
2 Pengetahuan Tes Tertulis Penilaian Harian melalui assesment di LMS
3 Ketrampilan

( Dilaksanakan pada
pertemuan kedua )

Kinerja, Portopolio Hasil LKPD dan presentasi kelompok melalui powerpoint

Mengetahui, Sukoharjo, September 2020
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Heri Sucitro, S.Pd.
NIP. -

Fitri Nur Hartati, S.Pd
NIP. -

http://www.pendidikanekonomi.com/2013/04/studi-kasus-permintaan-dan-penawaran.html


Lampiran Materi Pembelajaran
Materi Pertemuan 1

PERMINTAAN DAN PENAWARAN

A. PERMINTAAN (DEMAND)

a. Pengertian Permintaan
Permintaan masyarakat terhadap barang pada umumnya berbeda- beda. Permintaan ini timbul karena adanya kebutuhan seseorang terhadap
barang tertentu. Dalam arti ekonomi, permintaan (demand) adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli
oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga.

b. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan
Permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa, antara lain, dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut.
1) Harga Barang itu Sendiri
2) Perubahan pendapatan atau penghasilan masyarakat
3) Selera konsumen terhadap barang
4) Perubahan Intensitas Kebutuhan
5) Perubahan Harga Barang Substitusi dan Komplementer
6) Jumlah Penduduk
7) Perubahan Harapan di Masa yang Akan Datang
8) Mode (Trend)

c. Hukum Permintaan
Hukum permintaan mengatakan bahwa jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya.
Permintaan artinya jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan berkurang; sebaliknya jika harga barang turun, jumlah
barang yang diminta akan bertambah. Syarat-syarat berlakunya hukum permintaan apabila keadaan yang lain ceteris paribus (tetap).

d. Jenis-Jenis Permintaan
1) Permintaan Efektif (Effective Demand)
2) Permintaan Absolut (Absolute Demand)
3) Permintaan Potensial (PotentialDemand)

e. Kurva Permintaan
Kurva permintaan (demand curve) adalah kurva ya ng menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang
diminta. Sesuai dengan hukum permintaan, maka bentuk kurva permintaan melereng dari kiri atas ke kanan bawah atau dari kanan
bawah ke kiri atas.

f. Pergeseran Kurva Permintaan
Kurva permintaan dapat bergeser ke kanan dan ke kiri, jika keadaan lain yang ceteris paribus tidak dipenuhi. Apabila
pendapatan seseorang bertambah, permintaan barang yang akan dibeli juga bertambah, sehingga kurva bergeser ke kanan. Sebaliknya,
apabila pendapatan seseorang berkurang, permintaan juga berkurang, sehingga kurva bergeser ke kiri.

g. Pergerakan di sepanjang Kurva Permintaan
Pergerakan di sepanjang kurva permintaan menunjukkan perubahan jumlah barang yang diminta yang diakibatkan oleh perubahan
harga barang itu sendiri. Apabila harga mengalami kenaikan, maka permintaan barang yang akan dibeli berkurang, dan sebaliknya
apabila harga mengalami penurunan, permintaan barang yang akan dibeli bertambah, sehingga kurva permintaan bergerak di sepanjang
kurva dan melereng dari kiri atas ke kanan bawah.

B. PENAWARAN (SUPPLY)

a. Pengertian Penawaran
Penawaran datang dari pihak produsen. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen ditawarkan kepada para konsumen. Dalam
arti ekonomi, penawaran (supply) adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dĳual atau ditawarkan oleh produsen
pada berbagai macam tingkat harga.

b. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penawaran
1) Biaya produksi artinya biaya yang dikeluarkan untuk membuat barang atau jasa
2) Kemajuan teknologi atau adanya teknologi baru
3) Harga barang itu sendiri
4) Harapan masa yang akan datang
5) Laba yang diinginkan produsen atau penjual

c. Hukum Penawaran
Bunyi hukum penawaran adalah semakin tinggi harga suatu barang/jasa semakin besar jumlah penawaran barang/jasa dari pihak
produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga barang/jasa semakin rendah pula penawaran barang/jasa.

d. Kurva Penawaran
Kurva penawaran (supply curve) adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang dĳual atau
ditawarkan pada masing-masing tingkat harga.

e. Pergeseran Kurva Penawaran



P = a – b Q atau Q = a – b P

Bentuk kurva penawaran tersebut akan dapat bergeser ke kanan jika jumlah barang yang diproduksi melimpah karena kemajuan
teknologi/karena laba yang diinginkan. Sebaliknya, kurva penawaran bergeser ke kiri jika jumlah produksinya menurun.

g. Pergerakan di sepanjang Kurva Penawaran
Pergerakan di sepanjang kurva penawaran menunjukkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan yang diakibatkan oleh perubahan
harga barang itu sendiri. Apabila harga mengalami kenaikan, penawaran barang yang akan dijual bertambah, dan sebaliknya
apabila harga mengalami penurunan, penawaran barang yang akan dijual berkurang, sehingga kurva penawaran bergerak di sepanjang
kurva dan melereng dari kiri bawah ke kanan atas.

1. Pengertian Fungsi Permintaan
Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara variabel harga (P) dengan variabel jumlah barang (Q) yang
diminta. Fungsi permintaan sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa apabila harga naik, jumlah permintaan
turun, dan apabila harga turun, jumlah permintaan naik.
Dengan demikian, hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta adalah negatif atau berbanding terbalik.
Bentuk umum fungsi permintaan adalah sebagai berikut.

Keterangan:
Q : jumlah barang yang diminta
P : harga barang per unit
a : angka konstanta (berupa angka)

No. Keterangan Permintaan Penawaran

1. Pengertian Jumlah keseluruhan barang dan jasa yang
ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai
macam tingkat harga

Jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual
atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam
tingkat harga

2. Hukum atau
hubungan antara
harga dengan jumlah
barang

Jumlah barang yang diminta akan selalu
berbanding terbalik dengan harganya
(negatif), artinya jika harga barang naik,
maka jumlah barang yang diminta akan
berkurang, dan jika harga barang turun,
maka jumlah barang yang diminta akan
bertambah

Jumlah barang yang ditawarkan akan selalu berbanding
lurus dengan harganya (positif) artinya jika harga
barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan
bertambah, sebaliknya jika harga turun, maka jumlah
barang yang ditawarkan berkurang

3. Faktor yang
mempengaruhi

a. Pendapatan atau penghasilan masyarakat

b. Distribusi pendapatan masyarakat

c. Selera konsumen terhadap barang

d. Jumlah penduduk

e. Harga barang lain yang berhubungan
dengan barang tersebut

f. Prediksi masyarakat tentang kondisi di
masa yang akan datang

g. Adanya barang substitusi

h. Kegunaan akan suatu barang

a. Biaya produksi artinya biaya yang dikeluarkan untuk
membuat barang atau jasa

b. Kemajuan tehnologi atau adanya tehnologi baru

c. Harga bahan baku untuk membuat barang

d. Banyaknya produsen yang menawarkan barang

e. Laba yaang diinginkan produsen

f. Kebijakan pajak dan subsidi

4. Fungsi P = a – b Q atau Q = a – b P P = a + bQ atau Q = a + b P

5. Syarat mutlak
fungsi

Nilai a = Ujudnya angka saja (harus +)

Nilai b = Yang ada hurufnya ( harus –)

Nilai a = Ujudnya angka saja (boleh +/–)

Nilai b = Yang ada hurufnya ( harus +)

6. Cara menentukan
persamaan fungsi
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7. Grafiknya Melereng dari kiri atas ke kanan bawah Melereng dari kiri bawah ke kanan atas

C. FUNGSI PERMINTAAN (DEMAND) DAN FUNGSI PENAWARAN (SUPLLY)



P = a – b Q atau Q = a – b P

b : gradien atau kemiringan (yang ada hurufnya)
Adapun syarat mutlak fungsi permintaan adalah sebagai berikut:
1) nilai a harus positif (+), dan
2) nilai b harus negatif (–).
Untuk menentukan fungsi permintaan atau persamaan kurva penawaran dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut.

b. Pengertian Fungsi Penawaran
Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga (P) dan jumlah barang (Q) yang ditawarkan. Fungsi
penawaran harus sesuai dengan hukum penawaran yang menyatakan bahwa apabila harga barang naik, jumlah
penawarannya bertambah dan apabila harga barang turun, jumlah penawarannya berkurang. Dengan demikian, hubungan antara
harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan adalah positif atau berbanding lurus. Bentuk umum fungsi penawaran adalah
sebagai berikut.

Keterangan:
Q : jumlah barang yang ditawarkan
P : harga barang per unit
a : angka konstanta (berupa angka)
b : gradien atau kemiringan (yang ada hurufnya)

Adapun syarat fungsi penawaran adalah sebagai berikut:
1) nilai a boleh positif atau negatif (+ / – ), dan
2) nilai b harus positif (+).
Untuk mencari persamaan fungsi penawaran, rumusnya sama dengan rumus menentukan fungsi permintaan, yaitu sebagai
berikut:



Lampiran 2
INSTRUMEN PENILAIAN PERTEMUAN 1

 Peserta didik diminta melihat video yang berkaitan dengan permintaan penawaran yang disajikan guru dengan alamat
https://www.youtube.com/watch?v=YJVlp3G3SsA

 Peserta didik mendapat pertanyaan dari guru
1. Bagaimana hubungan antara moment hari raya dengan permintaan barang ?
2. Bagaiman kaitan antara harga dengan permintaan barang seperti yang dijelaskan pada video diatas?

Nilai Akhir = Jumlah Benar X 2
Nilai Maksimal = 50 X 2 = 100

INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP

KD IPK
3.4. Mendeskripsikan terbentuknya
keseimbangan pasar dan struktur pasar

3.4.1 Menjelaskan pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi
permintaan dan penawaran

3.4.2. Menjelaskan hukum dan kurva permintaan dan penawaran
3.4.3. Menghitung fungsi permintaan dan penawaran
3.4.4. Menjelaskan pergerakan kurva di sepanjang kurva permintaan

dan penawaran
3.4.5. Menganalisis pergeseran kurva permintaan dan penawaran

Satuan pendidikan : SMA IT NUR HIDAYAH
Tahun pelajaran : 2020/2021
Kelas/Semester : X/1
Mata Pelajaran : Ekonomi

Nilai atau skor dalam rentang 0 – 100

Nilai Akhir =

No Nama Siswa
SKOR

Nilai AkhirTanggung
Jawab Disiplin Proaktif

https://www.youtube.com/watch?v=YJVlp3G3SsA


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
(DARING)

Nama Sekolah SMAIT Nur Hidayah Tahun Ajaran 2020 / 2021
Mata Pelajaran Ekonomi Materi Pokok Permintaan dan Penawaran
Kelas/Semester X / Gasal Alokasi Waktu 2 JP × 45 menit (1 Pertemuan)
Kompetensi Dasar 3.4. Mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar

4.4. Menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar

Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK)

3.4.1 Menjelaskan pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran
3.4.2. Mendiskripsikan fungsi permintaan dan penawaran
3.4.3. Menjelaskan kurva dan hukum permintaan dan penawaran
3.4.4. Menjelaskan pergerakan kurva di sepanjang kurva permintaan dan penawaran
3.4.5. Menganalisis pergeseran kurva permintaan dan penawaran
4.4.1. Mempresentasikan pengamatan mengenai permintaan dan penawaran

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Learning melalui pendekatan STEAM (C) yang
memuat penggunakan konsep Sains, penggunakan teknologi untuk menghitung elastisitas dan fungsi permintaan dan penawaran serta
menghitung keseimbangan pasar, penentuan keseimbangan harga dengan tahapan yang jelas dan penggunaan unsur seni dalam
membuat produk presentasi dengan baik dan estetis (STEAM) , peserta didik yang berkolaborasi dengan guru (A) dapat
mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar serta menyajikan (HOTS) hasil pengamatan tentang perubahan
harga dan kuantitas keseimbangan di pasar (B) dengan penuh tanggung jawab, disiplin dan pro aktif dengan selalu memunculkan nilai
Creative, Critical thinking, Communicative, dan Collaborative (4C) (D)

B. Strategi dan Langkah-langkah Pembelajaran Waktu
Model
pembelajaran:

Discovery Learning

Pendekatan
Pembelajaran :

STEAM

Langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Ke- 2 (2 x 45 menit)

Kegiatan Pendahuluan
Orientasi:
Sinkron Melalui Zoom Meeting
Melalui media daring video conference Zoom Meeting, guru mengucapkan salam, guru
mengajak siswa untuk bersama-sama berdoa, mengecek kesehatan dan kehadiran peserta didik
(TPACK pedagogical, ICT, PPK religious, tanggung jawab, disiplin) serta menjelaskan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai
Motivasi:
Guru memberikan motivasi bahwa mempelajari permintaan dan penawaran itu mudah
Apersepsi
Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi sebelumnya TPACK pedagogical dan
knowledge)

Kegiatan Inti

Sinkron melalui Web Meeting LMS

Fase 5: Memverifikasi hasil diskusi (Verification) 4C, Comunication
Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya berkaitan dengan masalah permintaan
penawaran yang telah didiskusikan sebelumnya dan masing-masing kelompok mempunyai waktu 5
menit (Mengkomunikasikan)

Fase 6: Menyimpulkan hasil (Generalization)
Peserta Didik bersama guru menyimpulkan tentang materi diskusi (HOTS) dan untuk
mengetahui pemahaman peserta didik, kemudian siswa mengumpulkan hasil presentasi ke
assignment di LMS
Guru memberikan tes formatif yang telah disiapkan di LMS

Kegiatan Penutup
Rangkuman dan Refleksi:
Guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telahdilaksanakan melalui LMS.

Tindak Lanjut:
1. Guru memberikan ungkapan terima kasih kepada peserta didik yang tetap disiplin belajar dalam

keadaan seperti pandemi ini. TPACK Pedagogical
2. Guru memberikan informasi bahwa pertemuan berikutnya menghitung elastisitas permintaan

dan penawaran serta fungsi permintaan dan penawaran
3. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam, berdoa, dan mengingatkan peserta didik

untuk selalu menjaga kesehatan PPK religious, mandiri dan TPACK pedagogi

15 menit

60 menit

15 menit

Media
Pembelajaran :

Asinkron:
LMS Moodle
WA group

Sinkron:
Zoom Meeting
Sumber Belajar :

Buku PR Intan
Pariwara,
Modul, link
Youtube Video
Pembelajaran, slide
power point

Alat dan Bahan :
HP, Leptop, Alat
tulis



C. Penilaian
No Ranah Kompetensi Teknik Penilaian Bentuk Penilaian
1 Sikap Observasi /Jurnal Disiplin, Kejujuran, Kerjasama, Tanggungjawab, Pro- aktif
2 Pengetahuan Tes Tertulis Penilaian Harian melalui assesment di LMS
3 Keterampilan Kinerja, Portopolio Hasil LKPD dan presentasi kelompok melalui powerpoint

Mengetahui, Sukoharjo, September 2020
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Heri Sucitro, S.Pd.
NIP. -

Fitri Nur Hartati, S.Pd
NIP. -



Lampiran Materi Pembelajaran
Materi Pertemuan 1 dan 2

PERMINTAAN DAN PENAWARAN

A. PERMINTAAN (DEMAND)

a. Pengertian Permintaan
Permintaan masyarakat terhadap barang pada umumnya berbeda- beda. Permintaan ini timbul karena adanya kebutuhan seseorang terhadap
barang tertentu. Dalam arti ekonomi, permintaan (demand) adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli
oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga.

b. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan
Permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa, antara lain, dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut.
1) Harga Barang itu Sendiri
2) Perubahan pendapatan atau penghasilan masyarakat
3) Selera konsumen terhadap barang
4) Perubahan Intensitas Kebutuhan
5) Perubahan Harga Barang Substitusi dan Komplementer
6) Jumlah Penduduk
7) Perubahan Harapan di Masa yang Akan Datang
8) Mode (Trend)

c. Hukum Permintaan
Hukum permintaan mengatakan bahwa jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya.
Permintaan artinya jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan berkurang; sebaliknya jika harga barang turun, jumlah
barang yang diminta akan bertambah. Syarat-syarat berlakunya hukum permintaan apabila keadaan yang lain ceteris paribus (tetap).

d. Jenis-Jenis Permintaan
1) Permintaan Efektif (Effective Demand)
2) Permintaan Absolut (Absolute Demand)
3) Permintaan Potensial (PotentialDemand)

e. Kurva Permintaan
Kurva permintaan (demand curve) adalah kurva ya ng menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang
diminta. Sesuai dengan hukum permintaan, maka bentuk kurva permintaan melereng dari kiri atas ke kanan bawah atau dari kanan
bawah ke kiri atas.

f. Pergeseran Kurva Permintaan
Kurva permintaan dapat bergeser ke kanan dan ke kiri, jika keadaan lain yang ceteris paribus tidak dipenuhi. Apabila
pendapatan seseorang bertambah, permintaan barang yang akan dibeli juga bertambah, sehingga kurva bergeser ke kanan. Sebaliknya,
apabila pendapatan seseorang berkurang, permintaan juga berkurang, sehingga kurva bergeser ke kiri.

g. Pergerakan di sepanjang Kurva Permintaan
Pergerakan di sepanjang kurva permintaan menunjukkan perubahan jumlah barang yang diminta yang diakibatkan oleh perubahan
harga barang itu sendiri. Apabila harga mengalami kenaikan, maka permintaan barang yang akan dibeli berkurang, dan sebaliknya
apabila harga mengalami penurunan, permintaan barang yang akan dibeli bertambah, sehingga kurva permintaan bergerak di sepanjang
kurva dan melereng dari kiri atas ke kanan bawah.

B. PENAWARAN (SUPPLY)

a. Pengertian Penawaran
Penawaran datang dari pihak produsen. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen ditawarkan kepada para konsumen. Dalam
arti ekonomi, penawaran (supply) adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dĳual atau ditawarkan oleh produsen
pada berbagai macam tingkat harga.

b. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penawaran
1) Biaya produksi artinya biaya yang dikeluarkan untuk membuat barang atau jasa
2) Kemajuan teknologi atau adanya teknologi baru
3) Harga barang itu sendiri
4) Harapan masa yang akan datang
5) Laba yang diinginkan produsen atau penjual

c. Hukum Penawaran
Bunyi hukum penawaran adalah semakin tinggi harga suatu barang/jasa semakin besar jumlah penawaran barang/jasa dari pihak
produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga barang/jasa semakin rendah pula penawaran barang/jasa.

d. Kurva Penawaran
Kurva penawaran (supply curve) adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang dĳual atau
ditawarkan pada masing-masing tingkat harga.

e. Pergeseran Kurva Penawaran
Bentuk kurva penawaran tersebut akan dapat bergeser ke kanan jika jumlah barang yang diproduksi melimpah karena kemajuan
teknologi/karena laba yang diinginkan. Sebaliknya, kurva penawaran bergeser ke kiri jika jumlah produksinya menurun.

g. Pergerakan di sepanjang Kurva Penawaran



P = a – b Q atau Q = a – b P

P = a – b Q atau Q = a – b P

Pergerakan di sepanjang kurva penawaran menunjukkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan yang diakibatkan oleh perubahan
harga barang itu sendiri. Apabila harga mengalami kenaikan, penawaran barang yang akan dijual bertambah, dan sebaliknya
apabila harga mengalami penurunan, penawaran barang yang akan dijual berkurang, sehingga kurva penawaran bergerak di sepanjang
kurva dan melereng dari kiri bawah ke kanan atas.

C. FUNGSI PERMINTAAN (DEMAND) DAN FUNGSI PENAWARAN (SUPLLY)

1. Pengertian Fungsi Permintaan
Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara variabel harga (P) dengan variabel jumlah barang (Q) yang
diminta. Fungsi permintaan sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa apabila harga naik, jumlah permintaan
turun, dan apabila harga turun, jumlah permintaan naik.
Dengan demikian, hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta adalah negatif atau berbanding terbalik.
Bentuk umum fungsi permintaan adalah sebagai berikut.

Keterangan:
Q : jumlah barang yang diminta
P : harga barang per unit
a : angka konstanta (berupa angka)
b : gradien atau kemiringan (yang ada hurufnya)
Adapun syarat mutlak fungsi permintaan adalah sebagai berikut:
1) nilai a harus positif (+), dan
2) nilai b harus negatif (–).
Untuk menentukan fungsi permintaan atau persamaan kurva penawaran dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut.

b. Pengertian Fungsi Penawaran
Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga (P) dan jumlah barang (Q) yang ditawarkan. Fungsi
penawaran harus sesuai dengan hukum penawaran yang menyatakan bahwa apabila harga barang naik, jumlah
penawarannya bertambah dan apabila harga barang turun, jumlah penawarannya berkurang. Dengan demikian, hubungan antara
harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan adalah positif atau berbanding lurus. Bentuk umum fungsi penawaran adalah
sebagai berikut.

Keterangan:
Q : jumlah barang yang ditawarkan
P : harga barang per unit
a : angka konstanta (berupa angka)
b : gradien atau kemiringan (yang ada hurufnya)

Adapun syarat fungsi penawaran adalah sebagai berikut:
1) nilai a boleh positif atau negatif (+ / – ), dan
2) nilai b harus positif (+).
Untuk mencari persamaan fungsi penawaran, rumusnya sama dengan rumus menentukan fungsi permintaan, yaitu sebagai
berikut:



Berikut Tabel ringkasan materi :

No. Keterangan Permintaan Penawaran

1. Pengertian Jumlah keseluruhan barang dan jasa yang
ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai
macam tingkat harga

Jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual
atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam
tingkat harga

2. Hukum atau
hubungan antara
harga dengan jumlah
barang

Jumlah barang yang diminta akan selalu
berbanding terbalik dengan harganya
(negatif), artinya jika harga barang naik,
maka jumlah barang yang diminta akan
berkurang, dan jika harga barang turun,
maka jumlah barang yang diminta akan
bertambah

Jumlah barang yang ditawarkan akan selalu berbanding
lurus dengan harganya (positif) artinya jika harga
barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan
bertambah, sebaliknya jika harga turun, maka jumlah
barang yang ditawarkan berkurang

3. Faktor yang
mempengaruhi

a. Pendapatan atau penghasilan masyarakat

b. Distribusi pendapatan masyarakat

c. Selera konsumen terhadap barang

d. Jumlah penduduk

e. Harga barang lain yang berhubungan
dengan barang tersebut

f. Prediksi masyarakat tentang kondisi di
masa yang akan datang

g. Adanya barang substitusi

h. Kegunaan akan suatu barang

a. Biaya
produksi artinya biaya yang dikeluarkan untuk
membuat barang atau jasa

b. Kemajuan
tehnologi atau adanya tehnologi baru

c. Harga
bahan baku untuk membuat barang

d. Banyaknya
produsen yang menawarkan barang

e. Laba
yaang diinginkan produsen

f. Kebijakan
pajak dan subsidi

4. Fungsi P = a – b Q atau Q = a – b P P = a + bQ atau Q = a + b P

5. Syarat mutlak
fungsi

Nilai a = Ujudnya angka saja (harus +)

Nilai b = Yang ada hurufnya ( harus –)

Nilai a = Ujudnya angka saja (boleh +/–)

Nilai b = Yang ada hurufnya ( harus +)

6. Cara menentukan
persamaan fungsi
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7. Grafiknya Melereng dari kiri atas ke kanan bawah Melereng dari kiri bawah ke kanan atas



Lampiran 2
INSTRUMEN PENILAIAN PERTEMUAN 2

TUGAS KELOMPOK

PENILAIAN PENGETAHUAN
Diskusikan dengan kelompokmu soal-soal dibawah ini !
1. Jelaskan pengertian permintaan dan penawaran !
2. Sebutkan faktor apa sajakah yang mempengaruhi permintaan dan penawaran ?
3. Jelaskan hukum permintaan dan penawaran ! serta gambarkan kurva permintaan dan penawaran !
4. Perhatikan tabel berikut ini :

Harga Barang Jumlah yang diminta
Rp 150,00
Rp 200,00

120 unit
100 unit

Dari data di atas tentukan fungsi permintaannya !
5. Telaahlah faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva permintaan dan penawaran?
6. Jelaskan faktor yang mempengaruhi pergerakan kurva permintaan dan penawaran ?
7. Perhatikan kasus berikut !

“ Kenaikan harga menjelang Ramadhan dan Lebaran (Idul Fitri) adalah fenomena berulang yang seolah tak terhindarkan bagi
rakyat Indonesia. Sesuai hukum ekonomi, fenomena ini sebenarnya wajar, di mana ada peningkatan permintaan, maka harga pun
melonjak. Pedagang pun tak mau kehilangan kesempatan untuk mengambil untung lebih besar. Tapi walaupun harga naik namun
permintaan masyarkat tetap naik, sehingga hakl tersebut tidak sesuai dengan hukum permintaan “
Analisislah penyebab dari kasus tersebut bila dikaitkan dengan pergeseran kurva dan buatlah gambar pergeseran kurva
permintaannya !

Nilai Akhir = (Jumlah Benar X 10)/7
Nilai Akhir = Maks 100

INSTRUMEN PENILIAN INDIVIDU
TEST FORMATIF

1. Jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga disebut …
A. Permintaan
B. Penawaran
C. Fungsi permintaan
D. Fungsi penawaran
E. Keseimbangan pasar

2. Fungsi penawaran suatu barang Q = 100 + 3P. Apabila harga berubah dari 100 menjadi 120, maka besarnya jumlah penawarannya
berubah mennjadi … .
A. 360
B. 460
C. 560
D. 660
E. 760

3. Tabel penawaran jeruk di Pasar Raya :

Harga (Rp)
Jumlah jeruk yang
ditawarkan (kg)

8.000 2.000

10.000 3.000

Berdasarkan table di atas fungsi penawaran jeruk adalah …..

A. Q = 2P – 4.000

B. Q = 2P + 4.000

C. Q = ½ P – 6.000

D. Q = ½ P + 2.000

E. Q = ½ P – 2.000

http://www.pendidikanekonomi.com/2013/04/studi-kasus-permintaan-dan-penawaran.html


4. Pada saat harga daging sapi Rp 60.000/kg, jumlah daging yang ditawarkan 5.000 kg. Pada saat harga naik menjadi Rp 80.000,00/kg,
Jumlah dagung yang ditawarkan 6.000 kg. Fungsi penawarannya adalah … .

A. Q =
20
1 P – 8.000

B. Q =
20
1 P – 2.000

C. Q =
20
1 P + 2000

D. Q =
20
1 P + 3.000

E. Q =
20
1 P + 8.000

5. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran :
1. harga barang
2. tingkat pendapatan
3. selera konsumen
4. Biaya produksi
5. teknologi
Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah ... .
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 3 dan 4
C. 2, 3 dan 4
D. 2, 4 dan 5
E. 3, 4 dan 5

6. Kurva penawaran es krim menunjukkan banyaknya es krim yang akan dijual pada berbagai tingkat harga. Berikut ini pernyataan yang
tidak tepat sehubungan dengan kurva penawaran es krim …..
a. Kurva penawaran pasar es krim merupakan penjumlahan Horisontal dari kurva penawaran es krim individu
b. Jika terdapat penurunan harga es krim, ceteris paribus, maka jumlah es krim yang ditawarkan ikut berkurang
c. Kurva penawaran es krim memiliki slope yang positif, hal ini berarti jika harga es krim naik maka jumlah es krim yang

ditawarkan meningkat
d. Kenaikan pendapatan masyarakat akan menambah jumlah permintaan es krim, sehingga penawaran es krim turut meningkat,

akibatnya kurva penawaran es krim bergeser ke kanan
e. Jika harga gula turun, produsen es krim akan meningkatkan produksinya sehingga jumlah penawaran es krim meningkat,

akibatnya kurva penawaran es krim akan bergeser ke kanan

7. Perhatikan grafik berikut ini :
P D S1

P2 E1 S
P1

P S1 E

S D

Q
O

Q1 Q
Dengan bergesernya kurva penawaran dari SS ke S1S1, maka harga keseimbangan yang baru adalah .....
A. OP1
B. OP2
C. PP1
D. PP2
E. EE1

8. Bila harga suatu barang meningkat, ceteris paribus, maka akan terjadi …..
a. Bergesernya kurva aggregate demand ke kiri
b. Inflasi barang secara umum diseluruh wilayah
c. Pergerakan di sepanjang kurva penawaran
d. Bergesernya kurva permintaan barang tersebut ke kiri
e. Bergesernya kurva penawaran barang tersebut ke kiri

9. Perhatikan tabel berikut ini :
Harga Barang Jumlah yang diminta
Rp 150,00
Rp 200,00

120 unit
100 unit

Dari data di atas dapat ditentukan fungsi permintaannya yaitu .....
A. Q = 180 + 4P
B. Q = 180 – 4P
C. Q = 180 – 2P
D. Q = 180 + 0,4P
E. Q = 180 – 0,4P



10. Bila terjadi kenaikan pendapatan masyarakat makan kurva permintaan akan mengalami pergeseran ke sebelah …
A. Tetap
B. Ke kiri atas
C. Ke kiri bawah
D. Ke kanan atas
E. Ke kanan bawah

Nilai Akhir = (Jumlah Benar X 10)
Nilai Akhir = Maks 100

INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP

KD IPK
3.4. Mendeskripsikan terbentuknya
keseimbangan pasar dan struktur pasar

3.4.1 Menjelaskan pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi
permintaan dan penawaran

3.4.2. Menjelaskan hukum dan kurva permintaan dan penawaran
3.4.3. Menghitung fungsi permintaan dan penawaran
3.4.4. Menjelaskan pergerakan kurva di sepanjang kurva permintaan

dan penawaran
3.4.5. Menganalisis pergeseran kurva permintaan dan penawaran

Satuan pendidikan : SMA IT NUR HIDAYAH
Tahun pelajaran : 2020/2021
Kelas/Semester : X/1
Mata Pelajaran : Ekonomi

Nilai atau skor dalam rentang 0 – 100

Nilai Akhir =

No Nama Siswa
SKOR

Nilai Akhir
Kejujuran Disiplin Proaktif



INSTRUMEN PENILAIAN KETRAMPILAN

Satuan pendidikan : SMA IT NUR HIDAYAH
Tahun pelajaran : 2020/2021
Kelas/Semester : X/1
Mata Pelajaran : Ekonomi

Nilai atau skor dalam rentang 0 – 100

Nilai Akhir =

KD IPK
4.4. Menyajikan hasil pengamatan tentang
perubahan harga dan kuantitas keseimbangan
di pasar

4.4.1. Mempresentasikan pengamatan mengenai permintaan dan
penawaran

No Nama Siswa

SKOR

Nilai AkhirKESEUSAIAN
DENGAN
MATERI

NILAI SENI KEAKTIFAN
PRESENTASI



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
(DARING)

Nama Sekolah SMAIT Nur Hidayah Tahun Ajaran 2020 / 2021
Mata Pelajaran Ekonomi Materi Pokok Permintaan dan Penawaran
Kelas/Semester X / Gasal Alokasi Waktu 2 JP × 45 menit (1 Pertemuan)
Kompetensi Dasar 3.4. Mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar

4.4. Menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar

Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK)

3.4.6. Menjelaskan pengertian harga keseimbangan
3.4.7. Menggambarkan grafik harga kesimbangan
3.4.8. Menganalisis pergeseran kurva keseimbangan pasar
3.4.9 Menganalisis harga dan output pada keseimbangan pasar
3.4.10. Menganalisis peran pemerintah dalam pembetukan harga pasar
4.4.2. Menyajikan pengamatan tentang keseimbangan harga pasar

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Learning melalui pendekatan STEAM (C) yang
memuat penggunakan konsep Sains, penggunakan teknologi untuk menghitung elastisitas dan fungsi permintaan dan penawaran serta
menghitung keseimbangan pasar, penentuan keseimbangan harga dengan tahapan yang jelas dan penggunaan unsur seni dalam
membuat produk presentasi dengan baik dan estetis (STEAM) , peserta didik yang berkolaborasi dengan guru (A) dapat
mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar serta menyajikan (HOTS) hasil pengamatan tentang perubahan
harga dan kuantitas keseimbangan di pasar (B) dengan penuh tanggung jawab, disiplin dan pro aktif dengan selalu memunculkan nilai
Creative, Critical thinking, Communicative, dan Collaborative (4C) (D)

B. Strategi dan Langkah-langkah Pembelajaran Waktu
Model
pembelajaran:

Discovery Learning

Pendekatan
Pembelajaran :

STEAM

Langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Ke- 3 (2 x 45 menit)

Kegiatan Pendahuluan
Orientasi:
Sinkron Melalui Zoom Meeting
Melalui media daring Zoom Meeting, guru mengucapkan salam, guru mengajak siswa untuk
bersama-sama berdoa, mengecek kesehatan dan kehadiran peserta didik (TPACK pedagogical,
ICT, PPK religious, tanggung jawab, disiplin) serta menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai
Motivasi:
Guru memberikan motivasi bahwa kedisiplinan dan tanggung jawab sangat penting dalam meraih
kesuksesan
Apersepsi
Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi sebelumnya (TPACK pedagogical
dan knowledge) dan menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan.

Kegiatan Inti
(Model Discovery Learning ) (Pendekatan STEAM)
Sinkron
Fase 1: Memberikan Stimulus (Stimulation)
 Peserta didik diminta melihat video yang berkaitan dengan harga pasar yang disajikan guru

dengan alamat https://www.youtube.com/watch?v=s7w0ejOucW4
 Peserta didik mendapat pertanyaan dari guru

Berilah kesimpulan dari video tersebut dan bagaimanakah peran yang dilakukan pemerintah
dalam mengendalikan harga ?

 Peserta Didik mencoba menjawab pertanyaan dengan mengamati video tersebut Critical
Thinking dan literasi

Fase 2: Mengidentifikasi Masalah (Statement)
Guru membentuk kelompok diskusi dengan membagi forum zoom meeting menjadi 8 kelompok
dalam satu kelas yang satu kelompoknya terdiri dari 4 peserta didik
Peserta didik menjawab pertanyaan dan masalah yang diunggah guru di LMS yaitu :
Diskusikan dengan kelompokmu soal-soal dibawah ini !

1. Mengapa harga pasar disebut juga harga keseimbangan?
2. Gambarkan kurva keseimbangan permintaan dan penawaran serta beri penjelasannya !
3. Diketahui fungsi permintaan Q = 120 - 0,2P dan fungsi penawaran Q = 80 + 0,2P, terhadap

barang ini pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp 200,00 perunit. Hitunglah:
a. Titik keseimbangan pasar sebelum pajak!
b. Titik keseimbangan pasar setelah pajak!
c. Gambar grafik keseimbangan sebelum dan sesudah pajak dalam satu grafik!

15 menit

60 menit

Media
Pembelajaran :

Asinkron:
LMS Moodle
WA group

Sinkron:
Zoom Meeting
Sumber Belajar :

Modul, LKPD,
Video pembelajaran
dengan link
https://youtu.be/ND
Il-QQwSXE, slide
power point, Buku
PR Penerbit Intan
Pariwara, jurnal
tentang materi
terkait dengan link
jurnal.polbangtanyo
ma.ac.id/index.php/
jp3/article/downloa
d/140/135 · PDF
file

Alat dan Bahan :
HP, Leptop, Alat

https://www.youtube.com/watch?v=s7w0ejOucW4


4. Bagaimanakah peran pemerintah dalam pengendalian harga pasar ?

Fase 3: Mengumpulkan Data (Data Collection)
Peserta Didik mencari informasi baik dari modul dan video yang diunggah di LMS oleh guru,
LKPD guru, buku pegangan, buku pendamping, bahan ajar, maupun internet (Literasi )
menggunakan teknologi untuk menjawab pertanyaan tersebut secara berkelompok
Implementasi STEAM, Science, Technology (Mengumpulkan informasi)

Fase 4: Mengolah Data (Data Proccesing)
Peserta Didik berdiskusi dalam forum diskusi yang telah disiapkan guru dengan media zoom
meeting, kemudian menyusun hasil diskusi tersebut dalam bentuk presentasi power point
dengan memperhatikan nilai seni Implementasi STEAM, Engineering, Art
Guru mendorong peserta didik untuk aktif, kreatif dan berpikir kritis dalam pembelajaran dan
menyimpulkan analisis dari kasus yang ada dengan baik (Mengasosiasikan)
TPACK ICT 4C, Critical Thinking , Creative, dan Colaboration PPK Gotong Royong,
Kemandirian

Fase 5: Memverifikasi hasil diskusi (Verification) 4C, Comunication
Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai masalah permintaan
penawaran yang telah didiskusikan sebelumnya dan masing-masing kelompok mempunyai waktu 5
menit (Mengkomunikasikan)

Fase 6: Menyimpulkan hasil (Generalization)
Peserta Didik bersama guru menyimpulkan tentang materi diskusi (HOTS) dan untuk
mengetahui pemahaman peserta didik, kemudian siswa mengumpulkan hasil presentasi ke
assignment di LMS

Asinkron
Guru memberikan tes formatif yang telah disiapkan di LMS (dilaksanakan setelah sesi penutup)

Sinkron
Kegiatan Penutup
Rangkuman dan Refleksi:
1. Guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telahdilaksanakan
2. Peserta didik memberikan masukan terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan
Tindak Lanjut:
1. Guru memberikan ungkapan terima kasih kepada peserta didik yang tetap disiplin belajar

dalam keadaan seperti pandemi ini. TPACK Pedagogical
2. Guru memberikan informasi bahwa pertemuan berikutnya adalah menyelesaikan materi

permintaan dan penawaran yaitu elastisitas permintaan dan penawaran
3. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam, berdoa, dan mengingatkan peserta didik

untuk selalu menjaga kesehatan PPK religious, mandiri dan TPACK pedagogi

15 mnt

tulis

C. Penilaian
No Ranah Kompetensi Teknik Penilaian Bentuk Penilaian
1 Pengetahuan Tes Tertulis Penilaian Harian melalui assesment di LMS
2 Sikap Observasi /Jurnal Disiplin, Kejujuran,Pro- aktif
3 Ketrampilan Penilaian proyek Pengumpulan LKPD dalam bentuk power point

Mengetahui, Sukoharjo, September 2020
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Heri Sucitro, S.Pd.
NIP. -

Fitri Nur Hartati, S.Pd
NIP. -



Lampiran Materi Pertemuan Ke-3
KD 3.4 . 4.4.1

MATERI PERTEMUAN III

A. HARGA KESEIMBANGAN

1. Proses Terbentuknya Harga Keseimbangan (Equillibrium Price)
a. Pengertian Harga Keseimbangan

Pada dasarnya, proses terbentuknya harga terjadi ketika tercapainya tingkat keseimbangan antara
permintaan dan penawaran. Dapat dikatakan bahwa harga keseimbangan atau harga pasar (equilibrium price)
adalah harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Apabila
ditunjukkan dalam bentuk kurva, harga keseimbangan merupakan perpotongan antara kurva permintaan dan kurva
penawaran.

b. Pergeseran Grafik Keseimbangan Pasar
Jika terdapat perubahan jumlah permintaan dan jumlah penawaran baik bertambah maupun berkurang secara
bersama sama, akan dapat diketahui harga keseimbangan yang baru. Perubahan harga keseimbangan yang baru
disebabkan oleh kekuatan-kekuatan yang ada di pasar. Perubahan harga keseimbangan dapat bermanfaat untuk
menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam pembelian maupun penjualan barang. Untuk itulah perlu
diketahui adanya pergeseran kurva keseimbangan pasar.
Terdapat dua kemungkinan pergeseran kurva keseimbangan pasar, yaitu sebagai berikut.

a. Grafik permintaan yang bergeser ke kanan dan grafik penawaran yang bergeser ke kiri tampak sebagai berikut.

Gambar 4.19 a Grafik Keseimbangan Pasar.

etera
ngan
:

No. Sebelum Perubahan Kurva
Permintaan dan Penawaran

Perubahan Kuva Permintaan ke
Kanan dari D – D1

Perubahan Kurva Penawaran ke
Kiri dari S – S1

1. Harga pasar setinggi OP Harga pasar setinggi OP2 (harga naik
dari P – P2)

Harga pasar setinggi OP1 (harga
naik dari P – P1)

2. Jumlah barang sebesar OQ Jumlah barang sebesar OQ3 (jumlah
barang naik dari Q – Q3)

Jumlah barang sebesar OQ1

(jumlah barang turun dari Q –
Q1)

3. Keseimbangan pasar di E Keseimbangan pasar di E2 Keseimbangan pasar di E1
Jika kurva permintaan dan penawaran mengalami perubahan semua, maka harga pasar setinggi OP3, jumlah
barang sebesar OQ2 dan keseimbangan pasar sebesar E3



b. Grafik permintaan yang bergeser ke kiri dan grafik penawaran yang bergeser ke kanan tampak sebagai
berikut.

Gambar 4.19 b Grafik Keseimbangan Pasar
Keterangan :

2.Menghitung Harga dan Output Keseimbangan
Keseimbangan pasar adalah harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah
barang yang ditawarkan. Sementara itu, untuk menentukan harga dan jumlah barang pada keseimbangan dilakukan
dengan menentukan titik potong grafik fungsi permintaan dan grafik fungsi penawaran. Rumus keseimbangan
pasar dapat ditulis sebagai berikut.

Qd = Qs atau Pd = Ps

Keterangan:
Qd : jumlah barang yang diminta (Q untuk fungsi permintaan)
Qs : jumlah barang yang ditawarkan (Q untuk fungsi penawaran)
Pd : jumlah barang yang diminta (P untuk fungsi permintaan)
PS : jumlah barang yang ditawarkan (P untuk fungsi penawaran)

Jika pemerintah mengenakan pajak atau subsidi, akan berpengaruh terhadap keseimbangan pasar, yaitu
sebagai berikut.
a. Pengaruh Pajak terhadap Keseimbangan Pasar
Pajak (Tax) yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga hanya
mempengaruhi fungsi penawaran, sedang fungsi permintaannya tetap.
Sehingga rumusnya :

b. Pengaruh Subsidi terhadap Keseimbangan Pasar
Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dan konsumen, sehingga subsidi selalu
megurangi harga barang yang ditawarkan atau hanya mempengaruhi fungsi penawaran, sedang fungsi
permintaannya tetap.
Sehingga Rumusnya :

No.
Sebelum Perubahan Kurva

Permintaan dan
Penawaran

Perubahan Kuva Permintaan
ke Kiri dari D – D1

Perubahan Kurva Penawaran
ke Kanan dari S – S1

1. Harga pasar setinggi OP Harga pasar setinggi OP2
(harga turun dari P – P2)

Harga pasar setinggi OP1
(harga turun dari P – P1)

2. Jumlah barang sebesar OQ Jumlah barang sebesar OQ1
(jumlah barang turun dari Q –
Q1)

Jumlah barang sebesar OQ3
(jumlah barang naik dari Q –
Q3)

3. Keseimbangan pasar di E Keseimbangan pasar di E1 Keseimbangan pasar di E2
Jika kurva permintaan dan penawaran mengalami perubahan semua, maka harga pasar
setinggi OP3, jumlah barang sebesar OQ2 dan keseimbangan pasar sebesar E3

Pd = Ps + t

Pd = Ps - s



3. Peran Pemerintah dalam menentukan Harga Pasar
a. Penentuan Harga Maksimum (Ceilling Price)
Adapun tujuanpenentuanhargamaksimumyang dilakukanoleh pemerintah adalah
1) untuk melindungi konsumen sehingga harganya terjangkau, dan
2) untuk menurunkan harga barang yang berlaku di pasar.
b. Penentuan Harga Minimum (Floor Price)
Adapuntujuan pemerintah menentukan harga minimum adalah
1) untuk melindungi produsen agar tidak merugi, dan
2) untuk menaikkan harga barang yang berlaku di pasar.
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PENILAIAN PENGETAHUAN

 Peserta didik diminta melihat video yang berkaitan dengan harga pasar yang disajikan guru dengan alamat
https://www.youtube.com/watch?v=s7w0ejOucW4

 Peserta didik mendapat pertanyaan dari guru
Berilah kesimpulan dari video tersebut dan jelaskan peran yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan harga ?

Nilai Akhir = Jumlah Benar X 10
Nilai Akhir = Maks 100

TES FORMATIF

1. Harga keseimbangan akan terbentuk apabila....
A. Supply = 0
B. Suppy = 1
C. Deman = 0
D. Demand < supply
E. Demand = supply

2. Perusahaan Merpati Jaya memiliki fungsi permintaan Qd = 600 - P, pada saat harga Rpl00,00 penawaran barang sebanyak 650 unit,
ketika harga turun menjadi Rp50,00 penawaran 550 unit. Besar harga keseimbangan pasar adalah .…

A. Rp 37,50
B. Rp 50,00
C. Rp 75,00
D. Rp 525,00
E. Rp 575,00

3. Perhatikan kurva harga keseimbangan berikut:

Akibat pergeseran kurva penawaran SS ke S1S1, pernyataan dibawah ini yang benar adalah....
A. harga turun dari OP1 ke OP
B. tingkat keseimbangan setelah kurva bergeser dari SS ke S1S1 berada dititik E.
C. jumlah permintaan pada keseimbangan pasar yang baru adalah OQ
D. tingkat harga setelah pergeseran
E. tingkat keseimbangan bergeser dari E ke E1

4. Diketahui fungsi permintaan Q = - P + 11, pada saat harga Rp 5,00 barang yang akan ditawarkan 6 unit. Ketika harga Rp 7,00 barang
yang ditawarkan 10 unit. Harga keseimbangan adalah..
A. Rp 3,00
B. Rp 3,50
C. Rp 5,00
D. Rp 6,00
E. Rp 15,00

5. Diketahui fungsi permintaan P = 30 - Q dan fungsi penawaran P = 6 + 0,5Q. Jika diketahui pemerintah mengenakan pajak T = 3 per
unit, maka harga dan jumlah/kuantitas keseimbangan setelah pajak adalah....

A.harga Rp 12,00; jumlah 14 unit
B.harga Rpl4,00; jumlah 12 unit
C.harga Rpl 6,00; jumlah 14 unit
D. harga Rpl6,00; jumlah 16 unit
E. harga Rp26,00; jumlah 16 unit

Nilai Akhir = Jumlah Benar X 20
Nilai Akhir = Maks 100

https://www.youtube.com/watch?v=s7w0ejOucW4
https://2.bp.blogspot.com/-E2nyEUP-504/V99wU8dI17I/AAAAAAAAMYM/Ty06TfS9jO48LsglUrFvzFEttvubU8HjgCLcB/s1600/Untitled.png


INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP

Mata Pelajaran : Ekonomi
Satuan Pendidikan : SMA IT NUR HIDAYAH
Tahun pelajaran : 2020/2021
Kelas/Semester : X/1

Nilai atau skor dalam rentang 0 – 100

Nilai Akhir =

KD IPK
3.4. Mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan
pasar dan struktur pasar

3.4.6. Menjelaskan pengertian harga keseimbangan
3.4.7. Menjelaskan grafik harga kesimbangan
3.4.8. Menjelaskan pergeseran kurva keseimbangan pasar
3.4.9 Menghitung harga dan output pada keseimbangan pasar
3.4.10. Mendeskripsikan peran pemerintah dalam pembetukan harga pasar

No Nama Siswa
SKOR Nilai

AkhirTanggung
Jawab Disiplin Proaktif



INSTRUMEN PENILAIAN KETRAMPILAN

Satuan pendidikan : SMA IT NUR HIDAYAH
Tahun pelajaran : 2020/2021
Kelas/Semester : X/1
Mata Pelajaran : Ekonomi

Nilai atau skor dalam rentang 0 – 100

Nilai Akhir =

KD IPK
4.4. Menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan
harga dan kuantitas keseimbangan di pasar

4.4.1. Mempresentasikan pengamatan mengenai permintaan dan
penawaran

No Nama Siswa

SKOR

Nilai AkhirKESEUSAIAN
DENGAN
MATERI

NILAI SENI KEAKTIFAN
PRESENTASI
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