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KATA PENGANTAR
DIREKTUR JENERAL PAJAK
Assalamualaikum Wr.Wb
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya kepada kita semua,
sehingga dalam kesempatan ini telah diterbitkan sebuah pedoman pembelajaran “Materi
Pelatihan-Kesadaran Pajak Dalam Pendidikan Dasar dan Menengah-Jenjang Sekolah Menengah
Atas (SMA)-Ekonomi”.
Buku ini selain sebagai pedoman pebelajaran bagi para tenaga pendidik di tingkat SD Rendah. Agar
pajak menjadi kesadaran bersama bagi generasi muda, maka materi kesadaran pajak dapat
diitegrasikan ke dalam semua mata pelajaran, tidak hanya dalam mata pelajaran yang berkaitan
langsung, seperti Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, tetapi juga dalam
mata pelajaran lain seperti, Agama, Bahasa Indonesia, dll. Inklusi kesadaran pajak dapat dilakukan
dalam bentuk topik bahasan, ilustrasi nilai-nilai kehidupan, contoh kasus maupun soal latihan.
Edukasi perpajakan ini akan memakan waktu yang cukup panjang, namun ini merupakan proyek
besar menata peradaban Indonesia di masa mendatang. Untuk itu, diperlukan perhatian yang
cukup besar dari para pemangku kepentingan. Kita tidak hanya mempersiapkan generasi
mendatang yang sadar dan taat pajak, tetapi juga menitipkan masa depan kita kepada generasi
mendatang. Kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini, Direktorat
Jenderal Pajak memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Segala upaya ini akan menjadi kontribusi
dalam membentuk generasi muda karakter dan menata peradaban Indonesia di masa mendatang.
Semoga Allah SWT selalu merestui setiap langkah yang kita dedikasikan untuk bangsa dan negara.
Aamiin
Waalaikumsalam Wr.Wb
Jakarta, Februari 2016
Direktur Jenderal Pajak
ttd
Ken Dwijugiasetiadi
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1.1. Pengertian Pajak
Untuk membiayai kegiatan pemerintahan baik yang berupa belanja rutin maupun pembangunan,
pemerintah berupaya menggalang sejumlah dana, yang salah satunya berasal dari pajak. Pembayaran
pajak merupakan salah satu implementasi kewajiban rakyat kepada negara.
Beberapa definisi pajak menurut para ahli, antara lain:
1) Prof. Dr. P.J.A. Andriani
Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut
peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan
yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas
negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH
Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah)
berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi),
yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 (UU KUP) :
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari penjabaran pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1) Pajak merupakan kontribusi wajib kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat
memaksa.
2) Pajak merupakan perwujudan kewajiban dan pengabdian kepada negara yang merupakan partisipasi
anggota masyarakat di dalam pembangunan nasional.
3) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
4) Yang membayar pajak/pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pemerintah.
Pembayar pajak menurut UU KUP dikenal dengan istilah Wajib Pajak (WP) yang terdiri dari orang dan badan
(contoh: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau
badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap).
Peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan dasar dan pedoman pelaksanaan pengenaan dan
pemungutan pajak. Reformasi perpajakan untuk kali pertama dilakukan pada tahun 1983 yaitu perubahan
sistem perpajakan yang semula menggunakan sistem official assessment (yang menetapkan pajak
terutang adalah pemerintah) diubah menjadi sistem self assessment (yang menghitung, memperhitungkan,
membayar, dan melaporkan pajak terutang adalah WP sendiri).
Undang-Undang (UU) Perpajakan yang menjadi dasar pemungutan pajak di Indonesia antara lain:
6
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1)

UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).

2)

UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh).

3)

UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN dan
PPnBM).

UU Perpajakan di atas yang disusun oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai
representasi rakyat di parlemen, diharapkan dapat menciptakan: (1) tax consciousness, kesadaran WP, (2)
kejujuran WP, (3) tax mindedness, hasrat untuk membayar pajak, (4) tax dicipline, WP taat pada aturanaturan yang ada.

1.2. Fungsi dan Manfaat Pajak serta Hubungannya dengan APBN
1.2.1. Fungsi dan Manfaat Pajak
Pajak tidak hanya mempunyai tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, namun juga digunakan
sebagai alat untuk kebijakan fiskal serta menjaga perekonomian nasional sehingga tercapai tujuan-tujuan
tertentu. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend).
1) Fungsi anggaran (budgetair) adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk
membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN).
2) Fungsi mengatur (regulerend) yaitu pajak dipergunakan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk
mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh: pajak dapat difungsikan sebagai alat untuk menarik modal
luar negeri dan modal dalam negeri, misalnya dengan cara memberikan fasilitas pajak (Tax Allowance)
atau memberikan keringanan pajak.
Fungsi mengatur dapat digunakan sebagai:
a.

Alat Proteksi (perlindungan)
Sarana proteksi atau perlindungan terhadap barang-barang industri produk dalam negeri dengan
cara mengenakan barang-barang impor dengan pajak yang tinggi.

b.

Alat Stabilisasi
Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga
sehingga inflasi dapat dikendalikan, antara lain pengenaan pajak terhadap komoditas tertentu
untuk menghindari peningkatan harga yang tidak terkendali, contoh: ketika terjadi kenaikan harga
yang tidak wajar di komoditas properti yang mengakibatkan inflasi pada semua komoditas,
pemerintah dapat mengenakan pajak atas transaksi komoditas properti tersebut, sehingga harga
properti kembali wajar yang mengakibatkan harga komoditas lainnya menjadi wajar kembali.

c.

Alat Redistribusi Pendapatan
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Pajak dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan masing-masing orang (dalam hal pengenaan
pajak progresif) yang dipergunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan hasilnya
dapat dinikmati oleh setiap orang tanpa melihat besarnya penghasilan.

1.2.2 Pajak dan Hubungannya dalam APBN
Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berapa besar dana yang dialokasikan dari penerimaan pajak
dan penerimaan lainnya yang dituangkan dalam APBN. Dalam APBN, penerimaan pajak merupakan bagian
terbesar dari keseluruhan penerimaan negara. Pajak sebagai kontribusi pembangunan dari masyarakat
digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Sumber: Kementerian Keuangan, 2012 (diolah).

1.3. Perbedaan Pajak dengan Pungutan Lainnya
Selain pajak, terdapat juga pungutan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pungutan ini
didasarkan pada tujuan dan manfaat yang akan dicapai.
1.3.1. Retribusi
Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Retribusi ditujukan bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan tertentu, sehingga dengan
membayar retribusi tersebut, yang bersangkutan dapat langsung mendapatkan manfaat dari pembayaran
retribusi yang dibayarkannya.
Jenis retribusi dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
1) Retribusi Jasa Umum, antara lain: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta
catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di
tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
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2) Retribusi jasa usaha, antara lain: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir
dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus
parkir.
3) Perizinan Tertentu, antara lain: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan
minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha
perikanan.
1.3.2. Sumbangan
Sumbangan mempunyai sifat berbeda dengan pajak dan retribusi yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan. Sumbangan lebih mengedepankan unsur gotong-royong kelompok masyarakat
tertentu. Sumbangan tidak mengandung unsur paksaan melainkan bersifat sukarela, misalnya sumbangan
kepada korban bencana alam, sumbangan ke panti asuhan dan lain-lain.

1.4. Asas Pemungutan Pajak
Pemungutan pajak memerlukan legitimasi negara melalui UU sehingga hak dan kewajiban perpajakan
masyarakat terlindungi. Pemungutan pajak didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan
yang disusun dengan harapan terwujud kesadaran masyarakat akan pentingnya pemungutan pajak
sehingga menjadi suatu kewajiban yang membawa kesejahteraan bersama. Pemungutan pajak dilakukan
dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemungutan pajak.
Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya “An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations”
mengajarkan mengenai prinsip pemungutan pajak yang sering disebut dengan “The Four Maxims”. Prinsipprinsip pemungutan tersebut adalah:
1) Prinsip kesamaan/keadilan (equality)
Pemungutan pajak didasarkan pada keadilan yang mempertimbangkan keseimbangan antara
kemampuan/penghasilan Wajib Pajak dengan pajak yang harus dibayarkan sehingga pemungutan
pajak yang dilakukan harus adil, serta tidak bersifat diskriminatif.
2) Prinsip kepastian (certainty)
Pemungutan pajak yang harus dibayar harus terang (certain) dan tidak mengenal kompromis (not
arbitrary). Pemungutan pajak harus mencerminkan kepastian hukum seperti subjek, objek, besarnya
pajak terutang, dan waktu pembayarannya sehingga Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban
perpajakannya.
3) Prinsip ketepatan waktu (convenience of payment)
Pemungutan pajak dilakukan pada saat yang paling tepat dan baik bagi Wajib Pajak, yaitu sesaat setelah
diterimanya penghasilan.
4) Prinsip ekonomis (economic of collection )
Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, dengan memperhitungkan
antara biaya pemungutan pajak yang dikeluarkan tidak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.
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1.5. Jenis-Jenis Pajak
Jenis-jenis pajak secara umum dapat dikelompokkan menurut pihak yang menanggung, sifat, dan
wewenang pemungutnya. Pengelompokan jenis-jenis pajak dilihat pada gambar di bawah.

Pengelompokan Jenis Pajak
Jenis Pajak

Menurut Pihak
Yang
Menanggung

Menurut Sifat

Menurut
Pemungut

Pajak Langsung

Pajak Subyektif

Pajak Pusat

Pajak Tidak
Langsung

Pajak Obyektif

Pajak Daerah

1.5.1. Jenis Pajak Menurut Pihak Yang Menanggung
Jenis pajak menurut pihak yang menanggung dibagi menjadi dua, yaitu:
1)

Pajak Langsung
Pajak yang pengenaannya langsung kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak
Penghasilan (PPh) karena pengenaan pajaknya langsung kepada pihak yang menerima penghasilan.

2)

Pajak Tidak Langsung
Pajak yang pengenaannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) karena pengenaan pajaknya dialihkan kepada pihak lain (konsumen akhir).

1.5.2. Jenis Pajak Menurut Sifatnya
Jenis pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu:
1) Pajak Subjektif
Pajak yang dikenakan berdasarkan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) karena
dikenakan apabila subjek pajak telah memenuhi persyaratan tertentu antara lain mempunyai
penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan ketentuan batas waktu tinggal selama
183 hari dalam kurun waktu satu tahun bagi orang asing.
2) Pajak Objektif
10
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Pajak yang dikenakan berdasarkan ada tidaknya objek pajak, tanpa memperhatikan keadaan Wajib
Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PPN dikenakan
atas konsumsi barang dan/atau jasa. PBB dikenakan atas pemanfaatan dan/atau kepemilikan atas
tanah dan/atau bangunan.
1.5.3. Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya
Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua, yaitu:
1) Pajak Pusat
Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai
pengeluaran negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan
Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, Perhutanan
dan Pertambangan.
2) Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.
Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (PDRD). Pajak daerah dibedakan menjadi dua, antara lain:
a. Pajak Provinsi
Pajak Provinsi dipungut untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Provinsi).
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
b. Pajak Kabupaten/Kota
Pajak Kabupaten/Kota dipungut untuk membiayai Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Kabupaten/Kota). Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak
Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

1.6. Sistem Pemungutan Pajak.
Pemungutan pajak secara umum mengenal tiga macam sistem pemungutan, yaitu:
1) Official Assessment System
Sistem ini memberikan kewenangan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang yang
harus dibayar oleh setiap Wajib Pajak. Perhitungan jumlah pajak terutang ditetapkan dengan penerbitan
Surat Ketetapan Pajak.
2) Self Assessment System
Sistem ini memberikan kepercayaan dan wewenang kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri untuk
memperoleh NPWP, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutang sesuai
dengan ketentuan perundang–undangan. Pada sistem ini petugas pajak bertugas untuk melakukan
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pengawasan dan bimbingan kepada Wajib Pajak selain melakukan penegakan hukum (law enforcement)
terhadap Wajib Pajak.

SELF ASSESSMENT SYSTEM
WP diberi kepercayaan untuk:

Mendaftarkan Diri

Menghitung
Memperhitungkan
Pajak Terutang

Menyetorkan
Melaporkan

3) Withholding System
Pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang wajib melakukan
pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas objek pajak tertentu. Objek pajak yang dimaksud antara
lain: penghasilan karyawan, penghasilan atas sewa penggunaan harta, bunga atas deposito, bunga atas
tabungan, dan hadiah undian. Pihak ketiga setelah melakukan pemotongan dan/atau pemungutan
pajak, wajib melakukan penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada
sistem ini, petugas pajak bertugas melakukan pengawasan dan bimbingan kepada Wajib Pajak selain
melakukan penegakan hukum (law enforcement) terhadap Wajib Pajak.

1.7. Tarif Pajak
Tarif pajak digunakan untuk menentukan besarnya pajak terutang. Tarif pajak dibagi menjadi empat jenis:
1)

2)

3)

Tarif Pajak Proporsional (Sebanding)
Tarif pajak proporsional adalah tarif pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan
pajaknya. Contoh: PPN akan dikenakan tarif sebesar 10% atas berapa pun penyerahan barang/jasa
kena pajak.
Tarif Pajak Tetap
Tarif pajak tetap adalah jumlah nominal pajak yang tetap sesuai dengan persyaratan tertentu. Contoh:
bea meterai.
Tarif Pajak Degresif
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4)

Tarif pajak degresif adalah tarif pengenaan pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar
pengenaan pajaknya. Tarif jenis ini sudah jarang diterapkan.
Tarif Pajak Progresif
Tarif pajak progresif adalah tarif pengenaan pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar
pengenaan pajaknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi, setiap terjadi
peningkatan penghasilan sampai dengan tingkatan tertentu maka tarif pajak yang dikenakan juga
akan meningkat.

1.8. Alur Administrasi Perpajakan di Indonesia

Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP secara langsung ke KPP/KP2KP atau melalui
e-Registration. Setelah terdaftar, Wajib Pajak harus menghitung jumlah pajak yang terutang. Atas pajak
yang terutang tersebut, Wajib Pajak segera membayarnya ke Bank Persepsi (bank yang ditunjuk pemerintah
untuk menerima pembayaran pajak) atau kantor pos. Selanjutnya, Wajib Pajak mengisi Surat
Pemberitahuan (SPT) dan melaporkannya secara langsung ke KPP/KP2KP atau mengirimnya melalui jasa
ekspedisi. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima penyampaian SPT tersebut.

13
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1.9. Perhitungan Pajak
1.9.1. Pajak Penghasilan (PPh)
Perhitungan PPh dilakukan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008.
Cara Menghitung PPh
Untuk menghitung besarnya PPh, terlebih dahulu harus ditentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Besaran
PKP dihasilkan dari pembukuan atau pencatatan yang dilakukan Wajib Pajak. PPh dihasilkan dari pengenaan
tarif pajak terhadap PKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengenaan PPh
PPh dikenakan atas penghasilan kena pajak yang diperoleh dari pembukuan atau pencatatan yang
dilakukan selama satu tahun buku. Pembukuan yang dilakukan Wajib Pajak menghasilkan laporan
keuangan yang berisi data dan /atau informasi keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi,
sedangkan Wajib Pajak yang melakukan pencatatan akan menghasilkan ikhtisar peredaran usaha selama
satu tahun buku.
Wajib Pajak Badan
Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan dikenakan atas PKP yang merupakan hasil perhitungan
peredaran usaha dengan memperhitungkan biaya-biaya yang diijinkan berdasarkan ketentuan sesuai
dengan jenis kegiatan usahanya.
Secara garis besar susunan perolehan Laba Bersih atau PKP adalah sebagai berikut:
Peredaran Usaha
Harga Pokok Penjualan (-)
Laba Kotor
Biaya usaha yang diijinkan (-)
Laba Bersih (PKP)
Tarif pajak yang ditetapkan atas PKP bagi Wajib Pajak Badan adalah sebesar 28%. Tarif ini dapat diturunkan
menjadi paling rendah 25% dengan Peraturan Pemerintah. Mulai tahun 2010, tarif pajak untuk Wajib Pajak
Badan adalah 25%.
Contoh: Pada tahun pajak 2013, PT. Asrida memiliki penghasilan bruto (laba bruto) sebesar Rp
62.500.000.000,00 dengan total biaya yang diijinkan menjadi pengurang penghasilan Rp
10.500.000.000,00. Berapakah PPh terutang untuk tahun pajak 2013?
Peredaran bruto

Rp 62.500.000.000,00

Total biaya

(Rp10.500.000.000,00)

PKP

Rp 52.000.000.000,00

PPh terutang:
25% x Rp 52.000.000.000,00 = Rp 13.000.000.000,00
14
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PPh terutang PT Asdira Tahun 2013 adalah = Rp 13.000.000.000,00
Catatan: Sesuai ketentuan Pasal 31 E UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh bahwa Wajib Pajak Dalam
Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat
fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang dikenakan atas PKP dari bagian
peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
Contoh: Pada tahun pajak 2013, PT. Asrida memiliki penghasilan bruto (laba bruto) sebesar Rp
25.000.000.000,00 dengan total biaya yang diperkenankan menjadi pengurang penghasilan Rp
22.500.000.000,00. Berapakah PPh terutang untuk tahun 2013?
Peredaran bruto

Rp 25.000.000.000,00

Total biaya

(Rp22.500.000.000,00)

PKP

Rp 2.500.000.000,00

Penghitungan PPh yang terutang:
1.

Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:
- (Rp4.800.000.000,00 : Rp. 25.000.000.000,00) x Rp2.500.000.000,00
- Rp480.000.000,00
2. Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:
- Rp2.500.000.000,00 – Rp480.000.000,00 = Rp2.020.000.000,00
PPh yang terutang:
50% x 25% x Rp 480.000.000,00
= Rp 67.200.000,00
25% x Rp 2.020.000.000,00
= Rp 505.000.000,00 (+)
Jumlah PPh yang terutang
= Rp 572.200.000,00

Wajib Pajak Orang Pribadi
PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dikenakan atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh yang
bersangkutan dalam satu tahun pajak. Perhitungan pajak didasarkan pada besarnya PKP atas penghasilan
yang diperoleh dari pekerjaan, usaha dan/atau pekerjaan bebas.
Tarif pajak yang ditetapkan atas PKP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:
Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Tarif Pajak

sampai dengan Rp 50 juta

5%

di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta

15%

di atas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta

25%

Di atas Rp 500 juta

30%

Wajib Pajak Orang Pribadi atas karyawan
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PPh yang dipotong atas penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan disebut sebagai PPh Pasal 21. PPh
Pasal 21 dipotong oleh bendahara gaji dari pemberi kerja yang dilakukan setiap pembayaran penghasilan
kepada karyawan yang bersangkutan.
Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan pembukuan
Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menggunakan pembukuan adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria
peredaran usaha atas usaha atau pekerjaan bebasnya Rp4.800.000.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus
Juta Rupiah) atau lebih dalam satu tahun pajak.
Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan selain memperhitungkan biaya yang dapat
dikurangkan, dalam perhitungan PKP juga memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai
dengan status Wajib Pajak. Besarnya PTKP yang berlaku sejak 1 Januari 2013 adalah sebagai berikut:
1) Rp24.300.000.000,00 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Kawin.
2) Rp2.025.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang Telah Kawin.
3) Rp24.300.000,00 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Suami-istri
akan dikenai pajak secara terpisah jika:
a) Suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
b) Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan.
c) Dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dari kewajiban perpajakannya sendiri.
4) Rp2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis
keturunan lurus satu derajat (termasuk di dalamnya orang tua, mertua, anak angkat, dan anak tiri)
menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 (tiga) orang tanggungan.
Dalam hal karyawati menikah, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri (kecuali suami
tidak bekerja). Untuk karyawati yang tidak menikah, selain untuk dirinya sendiri, pengurangan PTKP juga
untuk keluarga yang menjadi tanggungannya. Jika dalam satu keluarga ada anak yang belum dewasa
memperoleh penghasilan, maka penghasilan anak yang belum dewasa tersebut digabung dengan
penghasilan orangtuanya. Anak yang belum dewasa dalam hal ini adalah anak yang belum berusia 18 tahun
dan belum pernah menikah.
Penghitungan PPh Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan sehubungan usaha dan/atau
pekerjaan bebas menggunakan skema sebagai berikut:
Peredaran Usaha
Harga Pokok Penjualan (-)
Laba Kotor
Biaya yang diijinkan (-)
Laba Bersih
Penghasilan Tidak Kena Pajak (-)
PKP
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Contoh: Pada tahun pajak 2013, Tn. Febri memiliki penghasilan Rp 900.000.000,00 dengan biaya yang
diperkenankan sebagai pengurang sebesar Rp 600.000.000,00. Tn. Febri menikah, istri tidak bekerja dan
memiliki 2 orang anak yang belum dewasa. Berapa PPh terutang untuk tahun pajak 2013?
Peredaran Bruto
Biaya
Penghasilan Neto
PTKP (K/2):
Wajib Pajak
Istri
Tanggungan 2 orang
Jumlah PTKP (K/2)
PKP
PPh terutang :
5% x Rp 50.000.000,00 =
15% x Rp 200.000.000,00 =
25% x Rp 19.625.000,00 =

Rp 900.000.000,00
(Rp 600.000.000,00)
Rp 300.000.000,00
Rp 24.300.000,00
Rp 2.025.000,00
Rp 4.050.000,00
(Rp 30.375.000,00)
Rp 269.625.000,00
Rp 2.500.000,00
Rp 30.000.000,00
Rp 4.906.000,00

PPh terutang Tn. Febri tahun 2013

Rp 37.406.000,00

Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Norma Penghitungan
Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan norma penghitungan adalah Wajib Pajak yang peredaran
usaha atas usaha atau pekerjaan bebasnya kurang dari Rp4.800.000.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus
Juta Rupiah) dalam satu tahun pajak.
Perhitungan PPh dimulai dengan menetapkan perkiraan penghasilan neto yang diperoleh dari perhitungan
prosentase norma penghitungan dikalikan dengan ikhtisar peredaran usaha dari usaha dan/atau pekerjaan
bebas yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Penghitungan PPh Orang Pribadi yang menggunakan norma penghitungan sehubungan usaha dan/atau
pekerjaan bebas yang dilakukan menggunakan skema sebagai berikut:
Peredaran Usaha

Rp. xxx

Perkiraan Penghasilan Neto:
- % Norma Penghitungan x Peredaran Usaha

Rp. xxx

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Rp. xxx(-)

PKP

Rp. xxx

Contoh: Tn. Chandra, seorang pengusaha toko kelontong di Jakarta, isteri tidak bekerja dan memiliki 3 orang
anak yang belum dewasa. Selama tahun pajak 2013, ia memiliki penghasilan bruto sebesar Rp
900.000.000,00. Jika besarnya tarif norma penghasilan neto untuk pedagang toko kelontong di Jakarta
adalah 30%, maka berapa besarnya PPh terutang tahun pajak 2013!
Penghasilan neto:
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30% x Rp 900.000.000,00 =
Rp 270.000.000,00
Penghasilan Neto
Rp 270.000.000,00
PTKP (K/3):
Wajib Pajak
Rp 24.300.000,00
Isteri
Rp 2.025.000,00
Tanggungan 3 orang
Rp 6.075.000,00
Jumlah PTKP (K/3)
(Rp 32.400.000,00)
PKP
Rp 237.600.000,00
PPh terutang :
5% x Rp 50.000.000,00 =
Rp 2.500.000,00
15% x Rp 187.600.000,00 =
Rp 28.140.000,00
PPh terutang Tn. Chandra Tahun Pajak 2013
Rp 30.640.000,00

1.9.2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pengelolaan PBB mulai tahun 2014 dibagi menjadi:
1) PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3).
Pengenaan PBB) Sektor P3 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1994. PBB Sektor P3
dikelola oleh Pemerintah Pusat.
2) PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2).
Pengenaan PBB Sektor P2 berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (PDRD). Pengelolaan PBB Sektor P2 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
Dasar Pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga)
tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan
daerahnya. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana
tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang
sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
Untuk setiap Wajib Pajak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), besarnya
NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00. Penyesuaian besarnya NJOPTKP
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan
sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Contoh: Apabila diketahui pada awal tahun pajak 2013 Tn. Ambarukmo memiliki tanah dan rumah
dengan luas masing-masing 800 m2 dan 400 m2, dengan NJOP masing-masing Rp300.000,00 per m2
untuk tanah dan Rp350.000,00 per m2 untuk bangunan. Besar NJOPTKP yang telah ditetapkan
Pemerintah Daerah setempat adalah Rp10.000.000,00. Besar PBB tahun pajak 2013 yang terutang
berdasarkan data diatas adalah sebesar:
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Bumi/Tanah
Rumah

= 800 x Rp300.000,00
= 400 x Rp350.000,00

= Rp240.000.000,00
= Rp140.000.000,00
-------------------------Total NJOP Bumi dan Bangunan
= Rp380.500.000,00
NJOPTKP
= Rp 10.000.000,00
-------------------------Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak
= Rp370.500.000,00
Tarif Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah = 0,2%
PBB terutang: 0,2% x Rp370.500.000,00
= Rp741.000,00

1.10. Tantangan pemungutan pajak
Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan kekayaan alam sebagai sumber penerimaan negara untuk
membiayai pengeluaran negara. Hal ini sebagai akibat dari sifat kekayaan alam yang tidak bisa diperbaharui
yang jumlahnya semakin menipis. Pada akhirnya Indonesia menjadi sangat bergantung pada penerimaan
pajak sebagai sumber keuangan negara. Hal tersebut bisa dilihat dari data statistik penerimaan perpajakan
dari tahun ke tahun sebagaimana tabel di bawah.
Statistik Penerimaan Pajak dari tahun ke tahun (2008-2013)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH, Tahun 2008 - 2013
(miliar rupiah)
Uraian
I. Penerimaan Dalam Negeri
1. Penerimaan Perpajakan
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
II. Hibah
Pendapatan Negara dan Hibah

2008
979,305.4
658,700.8
320,604.6
2,304.0
981,609.4

2009
847,096.6
619,922.2
227,174.4
1,666.6
848,763.2

2010
992,248.6
723,306.7
268,941.9
3,023.0
995,271.6

2011
1,205,345.8
873,874.0
331,471.8
5,253.9
1,210,599.7

2012
1,357,379.9
1,016,237.3
341,142.6
825.1
1,358,205.0

2013
1,525,189.5
1,192,994.1
332,195.4
4,483.6
1,529,673.1

1,400,000.0

1,200,000.0
1,000,000.0
800,000.0

1. Penerimaan
Perpajakan

600,000.0

2. Penerimaan Negara
Bukan Pajak

400,000.0
200,000.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2013

Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat yang ditandai dengan tingkat
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tingkat inflasi yang relatif stabil, tingkat penyerapan tenaga kerja
yang cukup bagus, dan nilai tukar rupiah yang tidak terlalu fluktuatif. APBN Indonesia sudah menembus
angka Rp 1.000 Triliun lebih, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menuju menjadi negara maju, terlebih
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lagi Indonesia sebagai salah satu penentu utama perekonomian dunia dengan masuknya Indonesia sebagai
anggota G-20.
Dengan latar belakang perekonomian Indonesia tersebut, sudah seharusnya peran serta masyarakat
kepada negara melalui pembayaran pajak besar. Namun, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam
menghimpun pajak. Tax ratio atau tingkat keterhimpunan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
setiap tahunnya masih sangat rendah. Hal ini berkebalikan dengan kondisi Indonesia yang menunjukkan
bahwa tax ratio Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Rendahnya tax ratio
disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:
1) kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya peranan pajak dalam membiayai
pengeluaran negara;
2) kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan dana pajak;
3) masih belum terintegrasinya semua sistem kependudukan dan sistem pendukung yang menyediakan
data dan informasi bagi otoritas perpajakan;
4) masih banyaknya masyarakat yang bergerak di sektor informal (underground economy) sehingga data
potensi perpajakan sebenarnya tidak dapat diketahui secara pasti.
Lebih lanjut, kebutuhan terhadap pemasukan negara dari sektor pajak tidak diimbangi dengan kesadaran
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Masih rendahnya tingkat kesadaran tersebut,
tercermin dari data berikut ini:

Uraian/Tahun

2008

WP Terdaftar

7.137.023

10.682.099

15.911.576

19.112.590

22.564.969

WP wajib Laporan Pajak
Tahunan

6.341.828

9.996.620

14.101.933

17.694.317

17.659.278

Menyampaikan Laporan
Pajak Tahunan

2.097.849

5.413.114

8.202.309

9.332.657

9.482.480

33,08%

54,15%

58,16%

52,74%

53.70%

Rasio Kepatuhan

2009

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2012
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Rasio kepatuhan menunjukkan perbandingan antara jumlah Wajib Pajak yang telah menyampaikan laporan
pajak tahunan dengan jumlah Wajib Pajak yang wajib menyampaikan laporan pajak tahunan. Anda mau
menjadi bagian masyarakat yang patuh pajak atau tidak?
Pajak memiliki peranan yang besar bagi suatu negara untuk beralih dari kondisi sebagai negara berkembang
menjadi negara maju. Untuk menjadi negara maju, negara berkembang memerlukan sumber daya manusia
yang memiliki tingkat pendidikan dan keahlian tinggi. Selain itu, negara tersebut juga memerlukan
terobosan atau inovasi baru yang dicapai melalui penguasaan teknologi mutakhir. Untuk memiliki sumber
daya manusia yang kompeten tersebut, negara berkembang memerlukan biaya yang sangat besar yang
diperoleh dari pajak.
1.10.1. Penghindaran Pajak
Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya peranan pajak serta kecenderungan
ketidakrelaan untuk membayar pajak ketika memperoleh penghasilan sering menimbulkan sikap
penghindaran pajak. Ironisnya, masyarakat tersebut banyak menuntut pemerintah agar mampu
menyediakan berbagai fasilitas. Sikap semacam ini sesungguhnya dapat dikatakan sebagai pendompleng
(free rider) pembangunan.
Ilustrasi berikut ini untuk memudahkan pemahaman mengenai hal tersebut di atas. Negara dengan
masyarakat didalamnya dianalogikan sebagai kelompok siswa yang sedang mengerjakan tugas bersama.
Negara mempunyai cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, demikian juga
dengan kelompok siswa yang mempunyai cita-cita untuk menyelesaikan tugas kelompok. Ketika ada siswa
yang hanya ‘numpang nama’ dan tidak memberi kontribusi dalam pengerjaan tugas kelompok, siswa
tersebut bisa disebut sebagai free rider. Demikian juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Warga
negara yang tidak berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak tetapi hanya mau ikut
menikmati hasil pembangunan disamakan dengan free rider. Sebagai warga negara yang baik, harus
menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak kepada negara.
Perilaku Sadar Pajak
Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat antara lain adalah
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkeadilan. Untuk
mencapai tujuan tersebut tentunya negara membutuhkan dana yang tidak sedikit sebagaimana dituangkan
dalam APBN. Sumber pembiayaan negara dari pajak merupakan sumber dana yang paling memungkinkan
dan sekaligus menunjukkan kemandirian pembangunan suatu negara.
Dari tahun ke tahun, penerimaan pajak yang ditargetkan selalu meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut,
selain tergantung pada faktor pertumbuhan ekonomi, juga sangat tergantung pada kesadaran masyarakat
dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Pajak memiliki aspek strategis yang bukan sematamata sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan wujud
kebersamaan (kegotong-royongan) semua warga negara demi keberlangsungan bangsa. Tentunya yang
dimaksud masyarakat di sini adalah masyarakat yang sadar dan peduli melaksanakan kewajiban
perpajakan.
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MATERI PELATIHAN #2
KONSEP TEMATIK TERPADU DAN ANALISIS SKL, KI, KD
INKLUSI KESADARAN PAJAK
2.1 Konsep Ekonomi
2.2 Standar Kompetensi Lulusan
2.3 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
SD Kelas IV, V, dan, VI
2.4 Materi Inti Inklusi Kesadaran Pajak
2.5 Analisis SKl, KI, dan KD
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2.1. Konsep Ekonomi
Kurikulum mata pelajaran Ekonomi dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
memilih berdasarkan minat mereka. Struktur kurikulum memperkenankan peserta didik melakukan
pilihan dalam bentuk pilihan kelompok peminatan, pilihan lintas minat, dan/atau pilihan pendalaman
minat. Maka sejak kelas X peserta didik sudah harus memilih kelompok peminatan yang akan dipilih.
Pemilihan peminatan berdasarkan nilai rapor di SMP/MTs dan/atau nilai Ujian Nasional SMP/MTs dan/atau
rekomendasi guru Bimbingan Konseling (BK) di SMP/MTs dan/atau hasil tes penempatan (placement test)
ketika mendaftar di SMA/MA dan/atau tes bakat minat oleh psikolog dan/atau rekomendasi guru BK di
SMA/MA. Pada akhir minggu ketiga semester pertama peserta didik masih mungkin mengubah pilihan
peminatannya berdasarkan rekomendasi para guru, ketersediaan guru, dan kelas. Untuk sekolah yang
mampu menyediakan layanan khusus maka setelah akhir semester pertama peserta didik masih
mungkin mengubah pilihan peminatannya.
Semua mata pelajaran yang terdapat dalam kelompok peminatan yang dipilih peserta didik harus diikuti.
Setiap kelompok peminatan terdiri atas 4 (empat) mata pelajaran dan masing-masing mata pelajaran
berdurasi 3 jam pelajaran untuk kelas X, dan 4 jam pelajaran untuk kelas XI dan XII. Setiap peserta
didik memiliki beban belajar per semester selama 42 jam pelajaran untuk kelas X dan 44 jam pelajaran
untuk kelas XI dan XII. Beban belajar dalam struktur kurikulum terdiri atas kelompok mata pelajaran Wajib
A dan kelompok mata pelajaran Wajib B dengan durasi 24 jam pelajaran dan kelompok mata pelajaran
Peminatan dengan durasi 12 jam pelajaran untuk kelas X dan 16 jam pelajaran untuk kelas XI dan XII.
Kelompok peminatan dirancang untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat
di era global serta perkembangan IPTEK yang membawa perubahan pada aspek kehidupan manusia
termasuk aspek ekonomi, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti sebagai
insan berilmu pengetahuan, berketerampilan, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonisan dan
kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.
Ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang
bervariasi dan tidak terbatas serta berkembang dengan sumber daya yang terbatas melalui pilihanpilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Luasnya ilmu ekonomi yang di dalamnya mencakup
konsep uang dan perbankan serta perekonomian terbuka, maka rumusan kompetensi difokuskan
pada fenomena empirik ekonomi yang ada disekitar peserta didik, sehingga peserta didik dapat memahami
peristiwa ekonomi, mengolah, menganalisis, menerapkan atau mempraktikkan, dan manyajikan hasil
pengamatan, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi, dan mengomunikasikan.
Sehingga peserta didik dapat mengambil manfaat dan hasil yang diperoleh dari lingkungannya untuk
kehidupan yang lebih baik sesuai dengan ajaran agamanya.
Fenomena empirik yang ditandai pesatnya perkembangan IPTEK dan lahirnya regulasi baru tentang tata
kelola perbankan dan industri jasa keuangan berdampak pada perubahan Sistem Pengaturan dan
Pengawasan Lebaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di Indonesia
mendorong adanya perubahan metode produksi, konsumsi dan distribusi. Lahirnya Undang-Undang (UU)
No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai tindaklanjut dari amanah UU No.
23 Tahun 1999 junto UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia (BI) pasal 34 menegaskan
bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang
independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang. Hal ini otomatis berdampak kepada perubahan peran
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dan fungsi Bank Indonesia, khususnya terkait dengan tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan
dengan microprudential. Bank Indonesia mempunyai tiga tugas utama yakni menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur
dan mengawasi bank.
Sedangkan pembahasan tentang manajemen difokuskan pada fungsi manajemen badan usaha dalam
kaitannya dengan perekonomian nasional. Pembahasan fungsi manajemen juga mencakup
pengembangan badan usaha termasuk koperasi yang mendorong munculnya jiwa kewirausahaan.
Sementara Akuntansi difokuskan pada perilaku akuntansi jasa dan dagang. Peserta didik dituntut
memahami transaksi keuangan perusahaan jasa dan dagang serta mencatatnya dalam suatu sistem
akuntansi untuk disusun dalam laporan keuangan. Pemahaman pencatatan ini berguna untuk memahami
manajemen keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Sedangkan mata pelajaran ekonomi yang
diberikan pada tingkat pendidikan dasar sebagai bagian integral dari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
2.1.1 Ekonomi sebagai Disiplin Ilmu
Paul A. Samuelson (1989) menyatakan bahwa ekonomi adalah cara yang dilakukan manusia dengan
kelompoknya yang memanfaatkan sumber-sumber untuk dijadikan komoditi (produksi), kemudian
mendistribusikannya kepada masyarakat untuk dikonsumsi. Alfred Marshall sebagaimana dikutip oleh
Mubyarto (1987) mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai suatu studi tentang manusia dalam kehidupannya
sehari-hari, yang memelajari tindakkan individu atau kelompok yang berkaitan erat dengan pencapaian
atau pemenuhan alat kebutuhan materi bagi kesejahteraan hidup. Dominick Salvatore dan Eugene A.
Diulio (2004) mendefinisikan ekonomi adalah ilmu sosial yang memelajari individu-individu dan organisasi
yang terlibat dalam produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa. Adapun Hermawan Kertajaya
mengartikan ekonomi adalah suatu keadaan dimana suatu sektor industri melekat padanya. Sementara
John S. Mill, mengartikan ekonomi sebagai ilmu pengetahuan praktik tentang penagihan dan pengeluaran,
dan Adam Smith mengartikan ekonomi sebagai penyelidikan tentang sebab dan keadaan kekayaan suatu
negara.
Atas dasar itu, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan
hidupnya yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Dalam pengertian
tersebut, menunjukkan sebuah kondisi yang merujuk pada aktivitas manusia dalam upaya memenuhi
kebutuhan hidupnya dan mencapai keinginan khususnya pada usaha untuk bisa mengolah sumber daya
yang ada di lingkungan sekitarnya, sebagai alat pemenuh kebutuhan hidup.
Dalam kajian ilmu pengetahuan, ekonomi dimasukkan ke dalam rumpun ilmu- ilmu sosial. Hal ini karena
ekonomi terkait dengan masalah manusia yang merupakan pokok bahasan dalam kajian ilmu sosial. Ilmu
ekonomi sendiri dibagi ke dalam tiga bidang. Bidang pertama adalah bidang tata buku atau lebih
dikenal dengan nama akuntansi. Bidang kedua terkait dengan teknik penataan sistem organisasi atau yang
dikenal dengan manajemen. Dan yang ketiga adalah konsep ilmu ekonomi yang membahas tentang
masalah ekonomi negara atau yang dikenal dengan ekonomi pembangunan.
Bidang akuntansi dan manajemen, digolongkan sebagai ilmu ekonomi mikro. Sebab, pokok bahasannya
lebih terkait pada ruang lingkup perusahaan semata. Sementara untuk ekonomi pembangunan
digolongkan sebagai ekonomi makro. Hal ini karena kajian bahasan bidang ilmu ekonomi ini lebih bersifat
luas dan terkait dengan kebijakan sebuah negara di bidang ekonomi. Seperti tentang nilai inflasi,
penentuan suku bunga atau juga tentang sistem perekonomian yang digunakan. Di dalam pengertian
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ekonomi, terdapat beberapa istilah mendasar yang banyak digunakan dalam kajian ekonomi,
diantaranya (1) Azas ekonomi, adalah dasar-dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan
kebijakan terkait sektor perekonomian; (2) Faktor produksi, yakni di dalam aktivitas ekonomi, terdapat
beberapa hal yang menjadi dasar dalam kegiatan ekonomi tersebut; (3) Prinsip ekonomi, yakni sebuah
sistem pengorbanan yang dilakukan oleh suatu pihak yang cenderung diminimalisir sebisa mungkin namun
dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dari pengorbanan itu. Prinsip ini sudah tidak
sesuai lagi dengan situasi perkembangan ekonomi, maka dalam realitas hidup banyak pilihan dan antara
berbagai alternatif yang bisa dipilih maka individu harus membuat keputusan; dan (4) Sistem ekonomi,
yakni sebuah sistem yang dianut oleh sebuah negara dalam menentukan kebijakan perekonomian,
seperti: ekonomi liberal, ekonomi sosial, ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi demokrasi. Sumber:The
dark anco (Ancorez Community) thedarkancokullujaba. blogspot.com/.../ Copyright © 2013.
Mata pelajaran Ekonomi bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:
1) Mensyukuri karunia Tuhan YME atas limpahan sumber daya dalam rangka pemenuhan kebutuhan
hidup manusia dan hubungan dengan lingkungan sosial dan alam.
2) Memahami konsep ekonomi untuk mengkaitkan peristiwa dan masalah ekonomi dengan
kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi di lingkungan individu, rumah tangga, masyarakat, dan
negara.
3) Menampilkan sikap rasa ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi yang diperlukan untuk
mendalami ilmu ekonomi.
4) Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan,
gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif)
dan membentuk sikap bijak,
rasional dan bertanggungjawab dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan ilmu
ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga, masyarakat,
dan Negara
5) Membuat keputusan yang bertanggungjawab dilandasi nilai-nilai sosial ekonomi dalam
masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun internasional.
2.1.2.Ruang lingkup
Yang dimaksud dengan lingkup materi adalah batasan kedalaman muatan yang dijabarkan ke dalam
kurikulum untuk setiap satuan pendidikan dan program pendidikan. Ruang lingkup materi dirumuskan
berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan,
konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Ruang lingkup mata
pelajaran Ekonomi sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
64 tahun 2013 mencakup perilaku ekonomi dan kesejahteraan yang berkaitan dengan masalah ekonomi
yang terjadi di lingkungan kehidupan terdekat hingga lingkungan terjauh

2.2. SKL, KI, dan KD
Menghadapi era globalisasi dibutuhkan kekuatan diri dari masing-masing warga negara dan kohesi
sosial berupa kohesi politik, ekonomi, dan budaya. Kekuatan diri antara lain watak manusia yang beriman
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
demokratis, dan bertanggung jawab (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional). Inilah yang menjadi tantangan kita ke depan. Tantangan yang berasal dari dalam antara lain
lemahnya karakter bangsa dalam berbagai dimensi seperti dalam mencintai tanah air, kejujuran, dan
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toleransi. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang tinggi, kerusakan alam lingkungan, serta tatanan sosial
sebagai akibat dari sistem ekonomi pasar. Adapun tantangan dari luar antara lain globalisasi dan pasar
bebas yang secara secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi sistem dan sendi kehidupan
bangsa Indonesia.
Untuk mengahadapi berbagai tantangan tersebut, tanpa menutup diri terhadap perubahan dunia
dan globalisasi, antara lain: (1) perlu memupuk rasa nasionalisme budaya (cultural nationalism) yang
berarti pengakuan terhadap budaya etnis yang beragam, yang lahir dan berkembang di dalam masyarakat
Indonesia yang bhinneka. (2) Sumberdaya alam yang tersebar di seluruh nusantara, harus mampu
menjamin kesejahteraan bangsanya dengan cara dikembangkan berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi (knowledge- based economy) dan prinsip keadilan sosial. Sumberdaya alam sebagai kekayaan
bangsa yang perlu digali dan dikelola oleh anak bangsa Indonesia dan bukan oleh pihak asing, dan (3)
Langkah strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang utuh untuk mengimbangi dan
mengungguli pasar bebas tersebut adalah meningkatkan kegotongroyongan, meningkatkan daya saing
produk barang dan jasa dalam nilai-nilai keunggulan lokal, melalui peningkatan kualitas sumberdaya
manusia sebagai subjek dalam persaingan global. Atas dasar itu, lulusan peserta didik yang diinginkan
dalam kurikulum
2013 ini harus diselaraskan dengan tuntutan
era global agar dapat menyesuaikan diri dengan
perkembangan, yaitu unggul dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2.1.1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup
sikap, pengetahuan, dan keterampilan.Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama
pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.
Kompetensi Lulusan terdiri atas:
1) Dimensi Sikap
Manusia yang memiliki pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan
peradabannya.
Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses: menerima, menjalankan, menghargai,
menghayati, dan mengamalkan.
2) Dimensi Pengetahuan
Manusia yang memiliki pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan
berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses: mengetahui, memahami, menerapkan,
menganalisis, dan mengevaluasi.
3) Dimensi Keterampilan
Manusia yang memiliki pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam
ranah abstrak dan konkret.
Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses: mengamati; menanya; mencoba dan mengolah;
menalar; mencipta; menyajikan dan mengomunikasikan
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Perumusan kompetensi lulusan antarsatuan pendidikan mempertimbangkan gradasi setiap tingkatan
satuan pendidikan dan memperhatikan kriteria 1) perkembangan psikologis anak; 2) lingkup dan
kedalaman materi; 3) kesinambungan; dan 4) fungsi satuan pendidikan.
2.1.2 Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan
Kompetensi lulusan satuan pendidikan SMA/MA/SMALB/PAKET C Lulusan SMA/SMAK/
MA/MAK/SMALB/PAKET C adalah manusia yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan berikut ini:
Tabel Kompetensi Lulusan SMA/SMK/MA/MAK/SMALB/PAKET C
DIMENSI

KOMPETENSI LULUSAN

SIKAP

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia,
berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

PENGETAHUAN

Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab
serta dampak fenomena dan kejadian.

KETERAMPILAN

Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah
abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah
secara mandiri.

2.3 Kompetensi Inti
Kompetensi Inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki seorang peserta
didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan Kompetensi Dasar.
Rumusan Kompetensi inti menggunakan notasi berikut ini.
1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual.
2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial.
3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan.
4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.
Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi (organising element) kompetensi dasar. Sebagai
unsur pengorganisasi, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi
horizontal kompetensi dasar. Organisasi vertikal kompetensi dasar adalah keterkaitan kompetensi dasar
satu kelas dengan kelas di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar yaitu terjadi suatu akumulasi yang
berkesinambungan antarkompetensi yang dipelajari peserta didik. Organisasi horizontal adalah keterkaitan
antara kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda
dalam satu kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat.
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2.3.1 Kompetensi Dasar
Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan Kompetensi Dasar
dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu
mata pelajaran. Kompetensi dasar dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan pengelompokkan
kompetensi inti sebagai berikut:
1)
2)
3)
4)

Kelompok 1: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI-1;
Kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI-2;
Kelompok 3: kelompok kompetensi dasasr pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI-3;
Kelompok 4: kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI-4.

Kompetensi dasar yang berkenaan dengan sikap spiritual (mendukung KI-1) dan sikap sosial (mendukung
KI-2) ditumbuhkan melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) yaitu pada saat peserta didik
belajar tentang pengetahuan (mendukung KI-3) dan keterampilan (mendukung KI-4). Pembelajaran
langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-3 dan KI-4.
Keduanya, dikembangkan secara bersamaan dalam suatu proses pembelajaran dan menjadi wahana untuk
mengembangkan KD pada KI-1 dan KI-2. Pembelajaran KI-1 dan KI-2 terintegrasi dengan pembelajaran KI3 dan KI-4.
Penjabaran lengkap mengenai kompetensi dasar mata pelajaran Ekonomi per jenjang kelas sesuai dengan
lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah adalah sebagai berikut
3.

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Ekonomi

KELAS : X
KOMPETENSI INTI
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya

KOMPETENSI DASAR

1.1. Mensyukuri sumber daya sebagai karunia Tuhan
YME dalam rangka pemenuhan kebutuhan.

1.2. Mengamalkan ajaran agama dalam memanfaatkan

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku
jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran,
damai), santun, responsif dan pro-aktif
dan menunjukkan sikap sebagai bagian
dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam
serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan
dunia.
3. Memahami,menerapkan, menganalisis
pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa

produk bank dan lembaga keuangan bukan bank,
serta dalam pengelolaan koperasi
2.1. Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli,
kreatif, mandiri, kritis dan analitis dalam mengatasi
permasalahan ekonomi
2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
santun, responsif dan proaktif, peduli dalam
melakukan kegiatan ekonomi

3.1 Mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi
3.2 Menganalisis masalah ekonomi dan cara
mengatasinya
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ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya,
dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam
ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari
yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan
metoda sesuai kaidah keilmuan

3.3 Menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi
3.4 Mendeskripsikan konsep pasar dan terbentuknya
harga pasar dalam perekonomian
3.5 Mendeskripsikan bank, lembaga keuangan bukan
bank, bank sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3.6 Mendeskripsikan sistem pembayaran dan alat
pembayaran
3.7 Mendeskripsikan konsep manajemen
3.8 Mendeskripsikan konsep koperasi dan pengelolaan
koperasi
4.1 Menyajikan konsep ilmu ekonomi.
4.2 Melaporkan hasil analisis masalah ekonomi dan cara
mengatasinya.
4.3 Menyajikan peran pelaku kegiatan ekonomi.
4.4 Melakukan penelitian tentang pasar dan
terbentuknya harga pasar dalam perekonomian
4.5 Menyajikan peran dan produk bank, lembaga
keuangan bukan bank, bank sentral dan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK)
4.6 Menyimulasikan sistem pembayaran dan alat
pembayaran
4.7 Menerapkan konsep manajemen dalam kegiatan
sekolah
4.8 Menerapkan konsep koperasi dan pengelolaan
koperasi sekolah

KELAS : XI
KOMPETENSI INTI
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya

KOMPETENSI DASAR
1.1. Mensyukuri pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi di Indonesia untuk kesejahteraan rakyat
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2. Menghayati dan mengamalkan perilaku
jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran,
damai), santun, responsif, dan pro-aktif
dan menunjukkan sikap sebagai bagian
dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia.

2.1 Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli,
kreatif, dan mandiri dalam upaya .
2.2. Berlaku jujur dan bertanggungjawab dalam
mengerjakan tugas-tugas dari pembelajaran
Ekonomi.

3. Memahami, menerapkan, dan
menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan prosedural
pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.

3.1 Mendeskripsikan konsep pembangunan ekonomi,
pertumbuhan ekonomi, permasalahan dan cara
mengatasinya.
3.2 Menganalisis permasalahan ketenagakerjaan di
Indonesia
3.3 Mendeskripsikan pendapatan nasional
3.4 Mendeskripsikan APBN dan APBD dalam
pembangunan
3.5 Menganalisis peran, fungsi dan manfaat pajak
3.6 Menganalisis indeks harga dan inflasi
3.7Mendeskripsikan kebijakan moneter dan fiskal
3.8 Menganalisis peran pelaku ekonomi dalam sistem
perekonomian Indonesia
3.9 Mendeskripsikan pasar modal dalam perekonomian

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam
ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri,
bertindak secara efektif dan kreatif, serta
mampu menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan.

4.1 Menyajikan temuan permasalahan pembangunan
ekonomi dan pertumbuhan ekonomi serta cara
mengatasinya.
4.2 Menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan
di Indonesia
4.3 Menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional
4.4Mengevaluasi peran APBN dan APBD terhadap
pembangunan
4.5 Mengevaluasi peran, fungsi dan manfaat pajak
4.6 Menyajikan temuan hasil analisis indeks harga dan
inflasi
4.7 Mengevaluasi peran dan fungsi kebijakan moneter
dan kebijakan fiskal
4.8 Menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi
dalam sistem perekonomian Indonesia
4.9 Menyimulasikan mekanisme perdagangan saham
dan investasi di pasar modal
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KELAS XII
KOMPETENSI INTI

KOMPETENSI DASAR

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya

1.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang
dianutnya

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku
jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran,
damai), santun, responsif dan pro-aktif dan
menunjukkan sikap sebagai bagian dari
solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia.

2.1 Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli,
santun, responsif dan proaktif dalam melakukan
kegiatan perdagangan dan kerjasama ekonomi
internasional, serta dalam melakukan tahapan
akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan
dagang
.

3. Memahami, menerapkan, menganalisis
dan mengevaluasipengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif
dalam berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait penyebab fenomena
dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan
masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan
menciptadalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari
yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri serta bertindak secara efektif dan
kreatif, dan mampu menggunakan metoda
sesuai kaidah keilmuan.

3.1 Mendeskripsikan konsep dan kebijakan
perdagangan internasional
3.2 Menganalisis kerjasama ekonomiinternasional
3.3 Mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem
informasi
3.4 Mendeskripsikan konsep persamakan dasar
akuntansi
3.5Menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa
3.6 Menganalisis siklus akuntansi perusahaan dagang

4.1 Mengevaluasi dampak kebijakan perdagangan
internasional
4.2 Menyajikan hasil analisis kerjasama ekonomi
internasional
4.3 Menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi
4.4 Menerapkan konsep persamakan dasar akuntansi
4.5 Mempraktikkan siklus akuntansi perusahaan jasa
4.6 Mempraktikkan tahapan siklus akuntansi
perusahaan dagang
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2.4. Materi Inti Inklusi Kesadaran Pajak
Materi inklusi kasadaran pajak pasa pembelajaran Ekonomi SMA
NO
1

JENJANG PENDIDIKAN
Kelas X.XI dan XII

MATERI INTI
1. Mengerti contoh hasil pembangunan
2. Mengerti sumber anggaran dari hasil pembangunan tsb
3. Mengerti cara apresiasi hasil pembangunan
4. Mengerti alasan bayar pajak
5. Mengerti mekanisme pengumpulan dan pendistribusian
pajak
6. Pajak sebagai fungsi reguleren dan budgeter

2.5. Analisis SK, KI dan KD
ANALISIS KETERKAITAN SKL, KI, dan KD
IPS KELAS VII, VIII DAN IX

PETUNJUK KEGIATAN ANALISIS SKL,KI DAN KD,

Kompetensi
Tujuan Kegiatan
Kelompok Kerja

: Memahami keterkaitan antara SKL,KI dan KD, 2013
: Menganalisis keterkaitan SKL,KI dan KD
:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Bacalah substansi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Tahun 2013
Baca dan komparasikan dengan SKL Tahun 2006 (Permendiknas Th 2006)
Bacalah KI dan KD semua mata pelajaran (tertuang dalam format kajian)
Baca Tema-tema 1 tahun yang telah tersedia
Bacalah dan atau buatlah Indikator yang mengacu pada KD dan Tema
Pelajari aspek-aspek keterkaitan antara KI, KD, dan Indikator serta Tema yang tersedia (dalam format
kajian)
7) Buatlah ceklist dari setiap Indikator dikorelasikan dengan Tema-Tema satu tahun (dapat dilakukan
secara kelompok dan atau Individu)
8) Setelah selesai masukkan hasil ceklist ke dalam format Jaringan KD & Indikator
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LEMBAR KERJA INKLUSI KESADARAN PERPAJAKAN
ANALISIS KETERKAITAN SKL, KI, dan KD
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL INKLUSI KESADARAN PERPAJAKAN KELAS VII

MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
KELAS
TEMA
DIMENSI
Sikap

: VII/VIII/IX
: …………………………………………..
Standar Kompetensi
Lulusan
Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap
orang beriman,
berakhlakmulia,
percayadiri, dan
bertanggungjawab dalam
berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial
dan alam dalam
jangkauan pergaulan dan
keberadaannya

Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

1. Menghargai dan
menghayati ajaran agama
yang dianutnya dianutnya
2. Menghargai dan
menghayati perilaku jujur,
disiplin, tanggungjawab,
peduli (toleransi,
gotongroyong), santun,
percayadiri, dalam
berinteraksi secara efekti
fdengan lingkungan sosial
dan alam dalam jangkauan
pergaulan dan
keberadaannya
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Inklusi materi
Perpajakan

Cara membelajarkan
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DIMENSI
Pengetahuan

Standar Kompetensi
Lulusan
Memiliki pengetahuan
Faktual, konseptual dan
prosedural dalam
Ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, dan
budaya dengan wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait
fenomena dan kejadian
yang tampak mata

Keterampilan

Memiliki kemampuan
pikir dan tindak yang
efektif dan kreatif dalam
ranah abstrak dan
konkret Sesuai dengan
yang dipelajari di sekolah
atau sumber lain yang
sama dengan yang
diperoleh dari sekolah

Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

3. Memahami pengetahuan
(faktual, konseptual,
danprosedural)
berdasarkan rasa
ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi,
seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian
tampak mata

Materi Esensial/
Konsep Esensial

Inklusi materi
Perpajakan

Cara membelajarkan

-

4. Mencoba, mengolah, dan
menyaji dalam ranah
konkret menggunakan,
mengurai, merangkai,
modifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis,
membaca, menghitung,
menggambar, dan
mengarang) sesuai dengan
yang dipelajari di sekolah
dan sumber lain yang sama
dalam sudut pandang/teori
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MATA PELAJARAN

: EKONOMI

KELAS

:X

TEMA

: …………………………………………………..

DIMENSI
Sikap

Standar Kompetensi
Lulusan
Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap
orang beriman,
berakhlakmulia,
percayadiri, dan
bertanggungjawab
dalam berinteraksi
secara efektif dengan
lingkungan sosial dan
alam dalam jangkauan
pergaulan dan
keberadaannya

Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

1. Menghargai & menghayati
ajaran agama yang
dianutnya
2. Menghargai dan
menghayati perilaku jujur,
disiplin, tanggungjawab,
peduli (toleransi,
gotongroyong), santun,
percayadiri, dalam
berinteraksi secara efekti
fdengan lingkungan sosial
dan alam dalam jangkauan
pergaulan dan
keberadaannya
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Inklusi materi
Perpajakan

Kegiatan
Pembelajaran
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DIMENSI
Pengetahuan

Standar Kompetensi
Lulusan
Memiliki pengetahuan
Faktual, konseptual
dan prosedural dalam
Ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, dan
budaya dengan
wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan,
kenegaraan, dan
peradaban terkait
fenomena dan kejadian
yang tampak mata

Keterampilan

Memiliki kemampuan
pikir dan tindak yang
efektif dan kreatif
dalam ranah abstrak
dan konkret Sesuai
dengan yang dipelajari
di sekolah atau sumber
lain yang sama dengan
yang diperoleh dari
sekolah

Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

3. Memahami pengetahuan
(faktual, konseptual,
danprosedural)
berdasarkan rasa
ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi,
seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian
tampak mata

Materi Esensial/
Konsep Esensial

Inklusi materi
Perpajakan

Kegiatan
Pembelajaran
-

4. Mencoba, mengolah, dan
menyaji dalam ranah
konkret menggunakan,
mengurai, merangkai,
modifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis,
membaca, menghitung,
menggambar, dan
mengarang) sesuai dengan
yang dipelajari di sekolah
dan sumber lain yang sama
dalam sudut pandang/teori
36

Materi Pelatihan Inklusi Kesadaran Pajak Tahun 2016

CONTOH LEMBAR KERJA INKLUSI PERPAJAKAN
ANALISIS KETERKAITAN SKL, KI, dan KD
MATA PELAJARAN EKONOMI SMA INKLUSI PERPAJAKAN KELAS X
MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
KELAS
: VII
TEMA
: KEADAAN ALAM DAN AKTIVITAS PENDUDUK INDONESIA
DIMENSI
Sikap

Standar Kompetensi
Lulusan
Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap
orang beriman,
berakhlakmulia,
percayadiri, dan
bertanggungjawab
dalam berinteraksi
secara efektif dengan
lingkungan sosial dan
alam dalam jangkauan
pergaulan dan
keberadaannya

Kompetensi Inti
1. Menghayati dan
mengamalkan
ajaran agama yang
dianutnya

Kompetensi Dasar

1.3. Mensyukuri
sumber daya
sebagai karunia
Tuhan YME dalam
rangka
pemenuhan
kebutuhan.

1.4. Mengamalkan
ajaran agama
dalam
memanfaatkan
produk bank dan
lembaga
keuangan bukan
bank, serta dalam
pengelolaan
koperasi
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Inklusi Materi Perpajakan

Kegiatan
Pembelajaran
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DIMENSI

Pengetahuan

Standar Kompetensi
Lulusan

Memiliki pengetahuan
Faktual, konseptual
dan prosedural dalam

Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

2. Menghayati dan
mengamalkan
perilaku jujur,
disiplin,
tanggungjawab,
peduli (gotong
royong, kerjasama,
toleran, damai),
santun, responsif
dan pro-aktif dan
menunjukkan sikap
sebagai bagian dari
solusi atas berbagai
permasalahan
dalam berinteraksi
secara efektif
dengan lingkungan
sosial dan alam
serta dalam
menempatkan diri
sebagai cerminan
bangsa dalam
pergaulan dunia.

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

3.

3.1 Mendeskripsikan
konsep ilmu
ekonomi

Memahami,menera
pkan, menganalisis
pengetahuan

Materi Esensial/
Konsep Esensial

Inklusi Materi Perpajakan

Kegiatan
Pembelajaran

2.2 Menunjukkan
perilaku jujur,
disiplin, tanggung
jawab, santun,
responsif dan
proaktif, peduli
dalam melakukan
kegiatan ekonomi
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1. Konsep Ilmu
Ekonomi
2. Masalah
ekonomi dan

1. Mengerti contoh hasil
pembangunan yang
dapat mengatasi
sebagian permasalahan

1. Studi kasus
tentang
maswalah
ekonomi
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DIMENSI

Standar Kompetensi
Lulusan
Ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, dan
budaya dengan
wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan,
kenegaraan, dan
peradaban terkait
fenomena dan kejadian
yang tampak mata

Kompetensi Inti
faktual, konseptual,
prosedural
berdasarkan rasa
ingintahunya
tentang ilmu
pengetahuan,
teknologi, seni,
budaya, dan
humaniora dengan
wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan,
kenegaraan, dan
peradaban terkait
penyebab
fenomena dan
kejadian, serta
menerapkan
pengetahuan
prosedural pada
bidang kajian yang
spesifik sesuai
dengan bakat dan
minatnya untuk
memecahkan
masalah

Kompetensi Dasar
3.2 Menganalisis
masalah ekonomi
dan cara
mengatasinya
3.3 Menganalisis peran
pelaku kegiatan
ekonomi

Materi Esensial/
Konsep Esensial
cara
mengatasinya
3. peran pelaku
kegiatan
ekonomi
4. Konsep pasar

5. Harga
3.4 Mendeskripsikan
keseimbangan
konsep pasar dan
pasar
terbentuknya
harga pasar dalam 6. LKB dan LKNB
perekonomian
7. Otoritas Jasa
keuangan (OJK)
3.5 Mendeskripsikan
bank, lembaga
keuangan bukan
bank, bank sentral
dan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)
3.6 Mendeskripsikan
sistem
pembayaran dan
alat pembayaran
3.7 Mendeskripsikan
konsep
manajemen
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8. Sistem dan alat
pembayaran
9. Manajemen
10.
Pengelolaan
koperasi

Inklusi Materi Perpajakan
ekonomi melalui
pemanfaatan hasil pajak
(KD.3.2)
2. Mengerti sumber
anggaran dari hasil
pembangunan yang
sebagian dari pajak yang
dibayar oleh pelaku
kegiatan ekonomi (KD.
3.3)
3. Mengerti cara apresiasi
hasil pembangunan yang
juga perlu dilakukan
pelku kegiatan ekonomi
melalui perannya dalam
perpajakan (KD.3.3)
4. Mengerti alasan bayar
pajak
P yang merupakan
kewajiban dari pelaku
kegiatan ekonomi
(KD.3.3)
5. Mengerti mekanisme
pengumpulan dan
pendistribusian pajak
yang diantaranya untuk
membangun fasilitas
yang dinikmati oleh

Kegiatan
Pembelajaran
dengan pajak
sebagai
solusinya (
KD.3.2)
2. Berdiskusi
mengidentifika
si peran pelku
kegiatan
ekonomi dalam
perpajakan
(KD.3.3)
3. Berdiskusi
alasan bayar
pajak dan cara
pembayaran
pajak bagi
pelaku kegiatan
ekonomi
(KD.3.3)
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DIMENSI

Standar Kompetensi
Lulusan

Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

Materi Esensial/
Konsep Esensial

3.8 Mendeskripsikan
konsep koperasi
dan pengelolaan
koperasi

Keterampilan

Memiliki kemampuan
pikir dan tindak yang
efektif dan kreatif
dalam ranah abstrak
dan konkret Sesuai
dengan yang dipelajari
di sekolah atau sumber
lain yang sama dengan
yang diperoleh dari
sekolah

4. Mengolah, menalar,
dan menyaji dalam
ranah konkret dan
ranah abstrak
terkait dengan
pengembangan dari
yang dipelajarinya di
sekolah secara
mandiri, dan
mampu
menggunakan
metoda sesuai
kaidah keilmuan

4.1 Menyajikan konsep
ilmu ekonomi.
4.2 Melaporkan hasil
analisis masalah
ekonomi dan cara
mengatasinya.
4.3 Menyajikan peran
pelaku kegiatan
ekonomi.
4.4 Melakukan
penelitian tentang
pasar dan
terbentuknya
harga pasar dalam
perekonomian
4.5 Menyajikan peran
dan produk bank,
lembaga
keuangan bukan
40

Inklusi Materi Perpajakan

Kegiatan
Pembelajaran

pelaku kegiatan ekonomi
(KD.3.3)

1. Analisis Masalah
ekonomi dan cara
mengatasinya
2. Analisis peran
pelaku kegiatan
ekonomi
3. Analisis pasar
dan Harga
keseimbangan
pasar
4.Analisis LKB dan
LKNB
5. Simulasi peran
OJK)
6. Simulasi Sistem
dan alat
pembayaran

1. Menganalisis sebagian
permasalahan ekonomi
yang diselesaikan melalui
melalui pemanfaatan
hasil pajak (KD.4.2)
2. Menganalisis contoh
sumber anggaran dari
hasil pembangunan yang
sebagian dari pajaknya
dibayar oleh pelaku
kegiatan ekonomi (KD.
4.3)
3. Menganalisis contoh
pendistribusian pajak
yang diantaranya untuk
membangun fasilitas
yang dinikmati oleh
pelaku kegiatan ekonomi
(KD.4.3)

4. Studi kasus
tentang
masalah
ekonomi
dengan pajak
sebagai
solusinya (
KD.4.2)
5. Berdiskusi
mengidentifikas
i peran pelku
kegiatan
ekonomi dalam
perpajakan
(KD.4.3)

6. Berdiskusi
alasan bayar
pajak dan cara
pembayaran
pajak bagi
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DIMENSI

Standar Kompetensi
Lulusan

Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar
bank, bank sentral
dan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)
4.6 Menyimulasikan
sistem
pembayaran dan
alat pembayaran
4.7 Menerapkan
konsep
manajemen dalam
kegiatan sekolah
4.8 Menerapkan
konsep koperasi
dan pengelolaan
koperasi sekolah

41

Materi Esensial/
Konsep Esensial
7. Penerapan
Manajemen
8. Pelaksanaan
Pengelolaan
koperasi

Inklusi Materi Perpajakan

Kegiatan
Pembelajaran

pelaku
kegiatan
ekonomi
(KD.4.3)
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CONTOH LEMBAR KERJA INKLUSI PERPAJAKAN
ANALISIS KETERKAITAN SKL, KI, dan KD
MATA PELAJARAN EKONOMI SMA INKLUSI PERPAJAKAN KELAS X
MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
KELAS
: VII
TEMA
: KEADAAN ALAM DAN AKTIVITAS PENDUDUK INDONESIA
DIMENSI
Sikap

Standar Kompetensi
Lulusan
Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap
orang beriman,
berakhlakmulia,
percayadiri, dan
bertanggungjawab
dalam berinteraksi
secara efektif dengan
lingkungan sosial dan
alam dalam jangkauan
pergaulan dan
keberadaannya

Kompetensi Inti
1. Menghayati dan
mengamalkan
ajaran agama yang
dianutnya

Kompetensi Dasar

1.5. Mensyukuri
sumber daya
sebagai karunia
Tuhan YME dalam
rangka
pemenuhan
kebutuhan.

1.6. Mengamalkan
ajaran agama
dalam
memanfaatkan
produk bank dan
lembaga
keuangan bukan
bank, serta dalam
pengelolaan
koperasi
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Materi Esensial/
Konsep Esensial

Inklusi Materi Perpajakan

Kegiatan
Pembelajaran
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DIMENSI

Pengetahuan

Standar Kompetensi
Lulusan

Memiliki pengetahuan
Faktual, konseptual
dan prosedural dalam

Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

2. Menghayati dan
mengamalkan
perilaku jujur,
disiplin,
tanggungjawab,
peduli (gotong
royong, kerjasama,
toleran, damai),
santun, responsif
dan pro-aktif dan
menunjukkan sikap
sebagai bagian dari
solusi atas berbagai
permasalahan
dalam berinteraksi
secara efektif
dengan lingkungan
sosial dan alam
serta dalam
menempatkan diri
sebagai cerminan
bangsa dalam
pergaulan dunia.

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

3. Memahami,
menerapkan,
menganalisis
pengetahuan

3.1 Mendeskripsikan
konsep ilmu
ekonomi

Materi Esensial/
Konsep Esensial

Inklusi Materi Perpajakan

Kegiatan
Pembelajaran

2.2 Menunjukkan
perilaku jujur,
disiplin, tanggung
jawab, santun,
responsif dan
proaktif, peduli
dalam melakukan
kegiatan ekonomi
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1. Kkonsep Ilmu
Ekonomi

1. Mengerti contoh hasil
pembangunan yang
dapat mengatasi
sebagian permasalahan

1. Studi kasus
tentang
maswalah
ekonomi dengan
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DIMENSI

Standar Kompetensi
Lulusan
Ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, dan
budaya dengan
wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan,
kenegaraan, dan
peradaban terkait
fenomena dan kejadian
yang tampak mata

Kompetensi Inti
faktual, konseptual,
prosedural
berdasarkan rasa
ingintahunya
tentang ilmu
pengetahuan,
teknologi, seni,
budaya, dan
humaniora dengan
wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan,
kenegaraan, dan
peradaban terkait
penyebab
fenomena dan
kejadian, serta
menerapkan
pengetahuan
prosedural pada
bidang kajian yang
spesifik sesuai
dengan bakat dan
minatnya untuk
memecahkan
masalah

Kompetensi Dasar
3.2 Menganalisis
masalah ekonomi
dan cara
mengatasinya
3.3 Menganalisis peran
pelaku kegiatan
ekonomi
3.4 Mendeskripsikan
konsep pasar dan
terbentuknya
harga pasar dalam
perekonomian

Materi Esensial/
Konsep Esensial

Inklusi Materi Perpajakan

2. Masalah ekonomi
dan cara
mengatasinya

ekonomi melalui
pemanfaatan hasil pajak
(KD.3.2)

3. peran pelaku
kegiatan
ekonomi
4. Konsep pasar
5. Harga
keseimbangan
pasar
6. LKB dan LKNB

3.5 Mendeskripsikan
bank, lembaga
keuangan bukan
bank, bank sentral
dan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)

7. Otoritas Jasa
keuangan (OJK)

3.6 Mendeskripsikan
sistem
pembayaran dan
alat pembayaran

10.

3.7 Mendeskripsikan
konsep
manajemen
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8. Sistem dan alat
pembayaran
9. Manajemen

Pengelolaan
koperasi

2. Mengerti sumber
anggaran dari hasil
pembangunan yang
sebagian dari pajak yang
dibayar oleh pelaku
kegiatan ekonomi (KD.
3.3)
3. Mengerti cara apresiasi
hasil pembangunan yang
juga perlu dilakukan
pelku kegiatan ekonomi
melalui perannya dalam
perpajakan (KD.3.3)
4. Mengerti alasan bayar
pajak yang merupakan
kewajiban dari pelaku
kegiatan ekonomi
(KD.3.3)
6. Mengerti mekanisme
pengumpulan dan
pendistribusian pajak
yang diantaranya untuk
membangun fasilitas
yang dinikmati oleh

Kegiatan
Pembelajaran
pajak sebagai
solusinya (
KD.3.2)
2. Berdiskusi
mengidentifikasi
peran pelku
kegiatan ekonomi
dalam perpajakan
(KD.3.3)
3. Berdiskusi alasan
bayar pajak dan
cara pembayaran
pajak bagi
4. pelaku kegiatan
ekonomi (KD.3.3)
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DIMENSI

Standar Kompetensi
Lulusan

Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

Materi Esensial/
Konsep Esensial

3.8 Mendeskripsikan
konsep koperasi
dan pengelolaan
koperasi
Keterampilan

Memiliki kemampuan
pikir dan tindak yang
efektif dan kreatif
dalam ranah abstrak
dan konkret Sesuai
dengan yang dipelajari
di sekolah atau sumber
lain yang sama dengan
yang diperoleh dari
sekolah

4. Mengolah, menalar,
dan menyaji dalam
ranah konkret dan
ranah abstrak
terkait dengan
pengembangan dari
yang dipelajarinya di
sekolah secara
mandiri, dan
mampu
menggunakan
metoda sesuai
kaidah keilmuan

4.1 Menyajikan konsep
ilmu ekonomi.
4.2 Melaporkan hasil
analisis masalah
ekonomi dan cara
mengatasinya.
4.3 Menyajikan peran
pelaku kegiatan
ekonomi.
4.4 Melakukan
penelitian tentang
pasar dan
terbentuknya
harga pasar dalam
perekonomian
4.5 Menyajikan peran
dan produk bank,
lembaga
keuangan bukan
bank, bank sentral
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Inklusi Materi Perpajakan

Kegiatan
Pembelajaran

pelaku kegiatan ekonomi
(KD.3.3)

1. Analisis
masalah
ekonomi
2. Analisis peran
pelaku kegiatan
ekonomi
3. Analisis pasar
dan Harga
keseimbangan
pasar
4. Analisis LKB dan
LKNB
5. Simulasi peran
OJK)
6. Simulasi Sistem
dan alat
pembayaran
7. Penerapan
Manajemen

1. Menganalisis sebagian
permasalahan ekonomi
yang diselesaikan
melalui melalui
pemanfaatan hasil
pajak (KD.4.2)

1. Studi kasus
tentang masalah
ekonomi dengan
pajak sebagai
solusinya (
KD.4.2)

2. Menganalisis contoh
sumber anggaran dari
hasil pembangunan
yang sebagian dari
pajaknya dibayar oleh
pelaku kegiatan
ekonomi (KD. 4.3)

2. Berdiskusi
mengidentifikasi
peran pelku
kegiatan ekonomi
dalam perpajakan
(KD.4.3)

3. Menganalisis contoh
pendistribusian pajak
yang diantaranya untuk
membangun fasilitas
yang dinikmati oleh
pelaku kegiatan
ekonomi (KD.4.3)

3. Berdiskusi alasan
bayar pajak dan
cara pembayaran
pajak bagi
4. pelaku kegiatan
ekonomi (KD.4.3)
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DIMENSI

Standar Kompetensi
Lulusan

Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar
dan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)
4.6 Menyimulasikan
sistem
pembayaran dan
alat pembayaran
4.7 Menerapkan
konsep
manajemen dalam
kegiatan sekolah
4.8 Menerapkan
konsep koperasi
dan pengelolaan
koperasi sekolah
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Materi Esensial/
Konsep Esensial
8. Pelaksanaan
Pengelolaan
koperasi

Inklusi Materi Perpajakan

Kegiatan
Pembelajaran
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MATA PELAJARAN : EKONOMI
KELAS
: XI
DIMENSI

Sikap

Standar
Kompetensi
Lulusan
Memiliki perilaku
yang
mencerminkan
sikap orang
beriman,
berakhlakmulia,
percayadiri, dan
bertanggungjawab
dalam berinteraksi
secara efektif
dengan lingkungan
sosial dan alam
dalam jangkauan
pergaulan dan
keberadaannya

Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

1. Menghayati dan
mengamalkan ajaran
agama yang
dianutnya

1.1 Menghayati dan
mengamalkan ajaran
agama yang
dianutnya

2. Menghayati dan
mengamalkan
perilaku jujur, disiplin,
tanggungjawab,
peduli (gotong
royong, kerjasama,
toleran, damai),
santun, responsif
dan pro-aktif dan
menunjukkan sikap
sebagai bagian dari
solusi atas berbagai
permasalahan dalam
berinteraksi secara
efektif dengan
lingkungan sosial
dan alam serta
dalam menempatkan
diri sebagai cerminan

2.1 Bersikap jujur, disiplin,
tanggung jawab,
peduli, santun,
responsif dan
proaktif dalam
melakukan kegiatan
perdagangan dan
kerjasama ekonomi
internasional, serta
dalam melakukan
tahapan akuntansi
perusahaan jasa dan
perusahaan dagang
.
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Materi Esensial/
Konsep Esensial

Inklusi materi Perpajakan

Kegiatan
Pembelajaran
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DIMENSI

Standar
Kompetensi
Lulusan

Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

Materi Esensial/
Konsep Esensial

Inklusi materi Perpajakan

Kegiatan
Pembelajaran

bangsa dalam
pergaulan dunia.
Pengeta Memiliki
huan
pengetahuan
Faktual, konseptual
dan prosedural
dalam
Ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, dan
budaya dengan
wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan,
kenegaraan, dan
peradaban terkait
fenomena dan
kejadian yang
tampak mata

3. memahami,
menerapkan,
menganalisis
pengetahuan faktual,
konseptual,
prosedural
berdasarkan rasa
ingintahunya tentang
ilmu pengetahuan,
teknologi, seni,
budaya, dan
humaniora dengan
wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan,
kenegaraan, dan
peradaban terkait
penyebab fenomena
dan kejadian, serta
menerapkan
pengetahuan
prosedural pada
bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan
bakat dan minatnya

3.1 Mendeskripsikan
konsep
pembangunan
ekonomi,
pertumbuhan
ekonomi,
permasalahan dan
cara mengatasinya.
3.2 Menganalisis
permasalahan
ketenagakerjaan di
Indonesia

1. Konsep
pembangunan
dan pertumbuhan
ekonomi
2. Ketenadakerjaan
Indonesia
3. Pendapatan
Nasional
4. APBN dan APBD
5. Peran, fungsi dan
manfaat pajak.

3.3 Mendeskripsikan
pendapatan nasional

6. Index harga dan
inflasi

3.4 Mendeskripsikan
APBN dan APBD
dalam pembangunan

7. Kebijakan
moneter dan
fiskal

3.5 Menganalisis peran,
fungsi dan manfaat
pajak

8. Pelaku ekonomi
dalam sistem
ekonomi
Indonesia

3.6 Menganalisis indeks
harga dan inflasi
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1. Mengerti contoh hasil
pembangunan yang
dapat mengatasi
sebagian
permasalahan
ekonomi melalui
pemanfaatan hasil
pajak (KD.3.1)
2. Mengerti sumber
anggaran dari hasil
pembangunan yang
sebagian dari pajak
yang dibayar oleh
pelaku kegiatan
ekonomi (KD. 3.5)
3. Mengerti cara
apresiasi hasil
pembangunan dari
peran perpajakan
(KD.3.1)
4. Mengerti alasan bayar
pajak yang merupakan
kewajiban dari pelaku

1. Studi kasus
tentang
masalah
pembangunan
dengan pajak
sebagai
solusinya (
KD.3.)
2. Berdiskusi
sumber
anggaran dari
hasil
pembangunan
yang sebagian
dari pajak
(KD.3.5)
3. Berdiskusi
alasan bayar
pajak dan cara
pembayaran
pajak wajib
pajak (KD.3.5)
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DIMENSI

Standar
Kompetensi
Lulusan

Kompetensi Inti
untuk memecahkan
masalah

Kompetensi Dasar
3.7Mendeskripsikan
kebijakan moneter
dan fiskal

Materi Esensial/
Konsep Esensial
9. Pasar modal
Indonesia

perekonomian Indonesia
3.9 Mendeskripsikan
pasar modal dalam
perekonomian
Memiliki
kemampuan pikir
dan tindak yang
efektif dan kreatif
dalam ranah
abstrak dan
konkret Sesuai
dengan yang
dipelajari di sekolah
atau sumber lain
yang sama dengan
yang diperoleh dari
sekolah

4. Mengolah, menalar,
dan menyaji dalam
ranah konkret dan
ranah abstrak terkait
dengan
pengembangan dari
yang dipelajarinya di
sekolah secara
mandiri, dan mampu
menggunakan
metoda sesuai
kaidah keilmuan

4.1 Menyajikan temuan
permasalahan
pembangunan
ekonomi dan
pertumbuhan
ekonomi serta cara
mengatasinya.
4.2 Menyajikan hasil
analisis masalah
ketenagakerjaan di
Indonesia
4.3 Menyajikan hasil
perhitungan
pendapatan nasional
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kegiatan ekonomi
(KD.3.5)

-

5. Mengerti mekanisme
pengumpulan dan
pendistribusian pajak
yang diantaranya
untuk membangun
fasilitas yang
dinikmati oleh pelaku
kegiatan ekonomi
(KD.3.5)

3.8 Menganalisis peran
pelaku ekonomi dalam
sistem

Ketera
mpilan

Kegiatan
Pembelajaran

Inklusi materi Perpajakan

1. Analisis
pembangunan dan
pertumbuhan
ekonomi
2. Analisis masalah
ketenaga kerjaan
Indonesia.
3. Perhitungan
pendapatan
nasional
4. Evaluasi
implementasi
APBN dan APBD.

4. Menganalisis
sebagian
permasalahan
ekonomi yang
diselesaikan melalui
melalui pemanfaatan
hasil pajak (KD.4.2)

1. Studi kasus
tentang
masalah
pembangunan
dengan pajak
sebagai
solusinya (
KD.4.1)

5. Menganalisis contoh
sumber anggaran dari 2. Berdiskusi
hasil pembangunan
sumber
yang sebagian dari
anggaran dari
pajaknya dibayar oleh
hasil
pelaku kegiatan
pembangunan
ekonomi (KD. 4.3)
yang sebagian
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DIMENSI

Standar
Kompetensi
Lulusan

Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar
4.4Mengevaluasi peran
APBN dan APBD
terhadap
pembangunan
4.5 Mengevaluasi peran,
fungsi dan manfaat
pajak
4.6 Menyajikan temuan
hasil analisis indeks
harga dan inflasi
4.7 Mengevaluasi peran
dan fungsi kebijakan
moneter dan
kebijakan fiskal
4.8 Menyajikan hasil
analisis peran pelaku
ekonomi dalam
sistem
perekonomian
Indonesia
4.9 Menyimulasikan
mekanisme
perdagangan saham
dan investasi di
pasar modal
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Materi Esensial/
Konsep Esensial
5. Evaluasi peran dan
fungsi pajak.
6. Menghitung index
harga dan laju
inflasi.
7. Evaluasi kebijakan
moneter dan fiskal.
8. Analisis peran
pelaku ekonomi di
perekonomian
Indonesia.
9. Peran pasar modal
Indonesia.

Inklusi materi Perpajakan
6. Menganalisis contoh
pendistribusian pajak
yang diantaranya
untuk membangun
fasilitas yang
dinikmati oleh pelaku
kegiatan ekonomi
(KD.4.3)

Kegiatan
Pembelajaran
dari pajak
(KD.4.5)
3. Berdiskusi
alasan bayar
pajak dan cara
pembayaran
pajak wajib
pajak (KD.4.5)

LK-2.1

Lembar Kegiatan 2

ANALISIS SK dan KD

Tujuan: Mendiskusikan analisis SK dan KD dalam pembelajaran ekonomi yang berhubungan dengan
sosialisasi perpajakan pada siswa SMA.
Langkah Kerja:
1. Cermati hand-out tentang perpajakan dan konsep Kurikulum 2013 serta Permendikbud tahun
2013 yang terkait dengan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar
Penilaian
2. Diskusikan dalam kelompok dan jlakukan identifikasi 6 KD dalam pembelajaran ekonomi yang
dapat digunakan untuk sosialisasi perpajakan.
3. Presentasikan hasil diskusi, setiap kelompok menyajikan salah satu jawaban pertanyaan hasil
diskusi
4. Berikan komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain
No

KD

Strategi inklusi kesadaran pajak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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MATERI PELATIHAN #3 :
ANALISIS BAHAN AJAR INKLUSI KESADARAN PAJAK
3.1 Analisis Bahan Ajar
3.2 Analisis Video Pembelajaran Inklusi Kesadaran Pajak
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3.1. Analisis Bahan ajar
Bahan ajar inklusi kesadaran pajak merupakan salah satu sarana sosialisasi perpajakan bagi guru dan
siswaBahan ajar ini merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang meliputi
persiapan, pelaksanaan dan penilaian serta pedoman penggunaan bahan ajar inklusi kesadaran pajak
Pada materi pelatihan ini Anda melakukan analisis Bahan ajar inklusi kesadaran pajak terhadap
kesesuaian isi bahan ajar dengan KI, dan KD, kecukupan dan kedalaman materi, serta kesesuaian
dengan pendekatan pembelajaran dan penilaian dalam pembelajaran ekonomi SMA.
Kompetensi yang dicapai
1) Memahami isi materi, struktur, dan sistematika keilmuan materi pelajaran , strategi pembelajaran
dan penilaian pada buku Bahan ajar inklusi kesadaran pajak .
2) Menganalisis kesesuaian isi Bahan ajar inklusi kesadaran pajak dengan tuntutan SKL, KI, dan KD.
3) Mendeskripsikan kesesuaian isi Bahan ajar inklusi kesadaran pajak dengan pendekatan saintifik,
standar proses dan standar penilaian
4) Mendeskripsikan buku guru dan buku siswa dari aspek kecukupan dan kedalaman materi.
5) Memahami strategi penggunaan buku guru dan buku siswa pada perencanaan dan pelaksanaan
pembelajaran
Indikator
1) Menjelaskan isi materi, struktur, dan sistematika keilmuan materi pelajaran dan penilaian yang
terdapat dalam buku siswa
2) Menjelaskan isi materi, struktur, strategi pelajaran dan penilaiannya yang terdapat dalam Bahan
ajar inklusi kesadaran pajak .
3) Mengidentifikasi kesesuaian isi Bahan ajar inklusi kesadaran pajak dengan tuntutan SKL, KI, dan KD.
4) Menjelaskan alas an hasil identifikasi kesesuaian Bahan ajar inklusi kesadaran pajak dengan
tuntutan SKL, KI, dan KD
5) Menganalisis kesesuaian isi
Bahan ajar inklusi kesadaran pajak dengan pendekatan saintifik,
standar proses dan standar penilaian
6) Menjelaskan kecukupan dan kedalaman materi pada bahan ajar inklusi kesadaran pajak
7) Menjelaskan kesesuaian isi buku guru dengan buku siswa
8) Memberikan rekomendasi penggunaan buku guru atau buku siswa berdasarkan hasil analisis.
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Langkah Kegiatan

Dalam kelompok
mengkaji isi materi
struktur, dan pola
pikir keilmuan
dalam bahan ajar
inklusi kesadaran
pajak ( LK 2)

Presentasi hasil
analisis bahan ajar
inklusi kesadaran
pajak

Menganalisis isi
bahan ajar inklusi
kesadaran pajak
(LK-2.1)

Mendiskusikan
hasil analisis
untuk membuat
rekomendasi
tentang
penggunaan
bahan ajar inklusi
kesadaran pajak

Mendiskusikan
hasil analisis
bahan ajar inklusi
kesadaran pajak
dalam
kesesuaiannya
dengan
pendekatan
saintifik dan
standar proses

Mendiskusikan
hasil analisis bahan
ajar inklusi
kesadaran pajak
dalam
kesesuaiannya
dengan standar
penilaian

Kegiatan diskusi awal menggunakan LK-2 Buku Guru dan Buku Siswa Kurikulum 2013, Kegiatan
menganalisis bahan ajar inklusi kesadaran pajak menggunakan LK- 2
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LK- 2
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Lembar Kegiatan
BAHAN AJAR INKLUSI KESADARAN PAJAK
Bacalah informasi berikut, selanjutnya silakah melakukan analisis bahan ajar sesuai dengan petunjuk
pada lembar kegiatan Analisis bahan ajar inklusi kesadaran pajak

Bahan ajar inklusi kesadaran pajak merupakan salah satu sarana sosialisasi perpajakan
dalam pembelajaran. Bahan ajar ini merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan
pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan penilaian serta pedoman
pembelajaran inklusi kesadaran pajak bagi siswa.
Petunjuk umum pembelajaran berisi informasi tentang cakupan dan lingkup materi
pembelajaran, tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran yang meliputi pendekatan, model
dan metode, penjelasan tentang media dan sumber belajar serta prinsip-prinsip penilaian
pada pembelajaran.
Bahan ajar inklusi kesadaran pajak merupakan standar minimal yang dapat dikembangkan
jika guru merasa perlu mengembangkannya sesuai dengan kondisi pembelajaran ekonomi
di sekolah, terutama yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, guru dapat
menyesuaikan sesuai dengan alat dan bahan praktikum atau media belajar yang tersedia di
sekolah atau model-model pembelajaran yang dipilih guru.
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Analisis bahan ajar
PETUNJUK PENGISIAN FORMAT ANALISIS BAHAN AJAR INKLUSI KESADARAN PAJAK

Tujuan: Melalui kegiatan analisis buku siswa peserta dapat
- Mendeskripsikan isi Bahan ajar inklusi kesadaran pajak yang
sesuai dengan kegiatan
perencanaan pembelajaran
- Mendeskripsikan isi Bahan ajar inklusi kesadaran pajak yang sesuai dengan penilaian proses dan
hasil belajar
- Menganalisis kesesuaian isi Bahan ajar inklusi kesadaran pajak dan menentukan tindak lanjut
berdasarkan hasil analisis
Panduan kegiatan:
1) Kerjakanlah secara berkelompok!
2) Pelajari format Analisis Bahan ajar inklusi kesadaran pajak
3) Siapkan SKL, KI dan KD sesuai jenjang pendidikan dan mata pelajaran!
4) Cermatilah buku siswa yang berisi teks materi pembelajaran dan informasi lainnya seperti
kegiatan siswa dan evaluasi
5) Lakukanlah analisis terhadap buku siswa dan tuliskan hasil analisis pada kolom yang tersedia
pada format dengan cara:
- mendeskripsikan secara singkat isi buku sesuai dengan aspek-aspek yang dianalisis
- memberikan tanda cek ( √ ) pada kolom kualifikasi kurang, cukup atau baik
- menuliskan alasan Anda memilih kualifikasi tersebut
- Berdasarkan hasil analisis, tuliskan alasan dan tindak lanjut hasil analisis ,
- Jika kurang/tidak sesuai, Anda disarankan untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut yang
harus dikerjakan guru sebagai pengguna buku siswa untuk proses pembelajaran.
- Jika sesuai dengan kebutuhan, buku bisa digunakan sebagai sumber belajar dalam
pembelajaran.
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FORMAT ANALISIS BAHAN AJAR INKLUSI KESADARAN PAJAK

Judul Bahan ajar
Jenjang

: .....................................................................................................
: .....................................................................................................

Komponen Buku

Deskripsi pada
buku

Kualifikasi
Alasan
Kurang

A. Sistematika
Judul sesuai dengan
KD yang harus dicapai
Urutan sub topik
/materi sesuai
dengan KD dan
sistematika keilmuan
Komponen penilaian
sesuai tuntutan
penilaian autentik
B. Uraian Materi
Pendahuluan bab
memotivasi siswa
untuk belajar
Cakupan materi
setiap sub topik/sub
bab memenuhi
kebutuhan
pencapaian KD
Kegiatan pada bahan
ajar memfasilitasi
pembelajaran dengan
Pendekatan Saintifik

C. Penilaian Proses dan Hasil Belajar
Penilaian
Pengetahuan
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Cukup

Baik

Tindak
lanjut
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Penilaian Sikap

Penilaian
Keterampilan

Tugas

Deskripsi rekomendasi hasil analisis buku siswa
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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RUBRIK PENILAIAN ANALISIS BAHAN AJAR

Rubrik penilaian analisis buku guru digunakan fasilitator untuk menilai hasil analisis peserta pelatihan
terhadap buku guru sesuai dengan mata pelajaran yang diampu
Langkah-langkah penilaian hasil analisis
1. Cermati format penilaian analisis buku guru serta hasil analisis peserta yang akan dinilai
2. Berikan nilai pada setiap komponen sesuai dengan penilaian Anda terhadap hasil analisis
menggunakan rentang nilai sebagai berikut

PERINGKAT

NILAI

KRITERIA

Amat Baik ( AB)

90 < AB ≤ 100

Hasil analisis tepat, tindak lanjut logis dan bisa
dilaksanakan

Baik (B)

80 < B ≤ 90

Hasil analisis tepat, tindak lanjut kurang logis

Cukup (C)

70 < C ≤ 80

Hasil analisis kurang tepat, tindak lanjut logis

Kurang (K)

≤ 70

Hasil analisis kurang tepat, tindak lanjut tidak logis

3.2. Analisis Video Pembelajaran Inklusi kesadaran pajak

LK-4.1

Tujuan Kegiatan:
melalui analisis video pembelajaran, peserta mampu mengkritisi pelaksanaan pembelajaran yang
membangun karakter, menerapkan pendekatan saintifik, dan penilaian autentik.
Langkah Kegiatan:
1. Diskusikan aspek-aspek yang harus dikritisi pada video pembelajaran seperti yang tercantum
pada format analisis video pembelajaran
2. Siapkan pulpen/pinsil dan kertas kosong untuk mencatat kejadian-kejadian selama pembelajaran
dari awal sampai akhir.
3. Analisis hasil pengamatan melalui diskusi dalam kelompok, kritisi penyajian pembelajaran dalam
video berdasarkan aspek-aspek pada tahap pelaksanaan pembelajaran sesuai Permendikbud
nomor 103 dan karakteristik mata pelajaran
4. Tuliskan hasil diskusi setiap aspek pada lembar kerja yang tersedia
5. Buatlan rangkuman dari hasil analisis apakah sudah membangun karakter, menerapkan
pendekatan saintifik, dan penilaian autentik. Barikan saran-saran perbaikannya
6. Presentasikan hasil diskusi kelompok untuk menyamakan persepsi dan merangkum hasil analisis
video pembelajaran

59

Materi Pelatihan Inklusi Kesadaran Pajak Tahun 2016

Format Hasil Analisis Video Pembelajaran inklusi kesadaran Pajak
Mata Pelajaran

: _________________________________________

Kelas

: __________________________________________

Topik/Subtopik

: __________________________________________

Aspek yang Diamati

Hasil Analisis

Kegiatan Pendahuluan
1. Apersepsi dan Motivasi

2. Penyampaian kompetensi, rencana
kegiatan dan penilaian

Kegiatan Inti
1. Penguasaan materi pembelajaran

2. Penerapan strategi pembelajaran yang
mendidik

3. Penerapan Pendekatan Saintifik

4. Pemanfaatan media/sumber belajar
dalam pembelajaran

5. Pelaksanaan penilaian pembelajaran

60

Materi Pelatihan Inklusi Kesadaran Pajak Tahun 2016

Aspek yang Diamati

Hasil Analisis

6. Pelibatan peserta didik dalam
pembelajaran

7. Penggunaan bahasa

Kegiatan Penutup

1. Merangkum Materi

2. merefleksi proses dan materi pelajaran

3. Melakukan Penilaian

Rangkuman
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R -4.1
Rubrik Analisis Video Pembelajaran
Rubrik penilaian analisis video pembelajaran digunakan fasilitator untuk menilai produk hasil analisis
peserta pelatihan terhadap tayangan video pembelajaran inklusi kewsadaran pajak
Langkah-langkah penilaian hasil analisis
1. Cermati format analisis analisis video pembelajaran pada LK- 4.1 serta hasil analisis peserta
yang akan dinilai
2. Berikan nilai pada setiap komponen sesuai dengan penilaian Anda terhadap hasil analisis
menggunakan rentang nilai seperti pada tabel.

PERINGKAT

NILAI

KRITERIA

Amat Baik ( AB)

90 < AB ≤ 100

Hasil analisis lengkap,semua komponen dikritisi
dan seluruhnya tepat

Baik (B)

80 < B ≤ 90

Hasil analisis lengkap,semua komponen dikritisi
tetapihanya sebagian yang tepat

Cukup (C)

70 < C ≤ 80

Hasil analisis hanya sebagian, tetapi seluruhnya
tepat

Kurang (K)

≤ 70

Hasil analisis kurang lengkap dan kurang tepat

3. Setelah selesai penilaian masing-masing komponen, jumlahkan nilai seluruh komponen
sehingga menghasilkan nilai tugas peserta pada analisis video pembelajaran
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MATERI PELATIHAN # 4 :
PENYUSUNAN RPP DAN PENILAIAN AUTENTIK INKLUSI
KESADARAN PAJAK
4.1

Rancangan Pembelajaran
4.2

Penilaian Autentik
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4. 1. Rancangan Pembelajaran
Perubahan pada proses pembelajaran kurikulum 2013 mencakup: a) berorientasi pada karakteristik
kompetensi yang mencakup: 1) sikap (Krathwohl): menerima, menjalankan, menghargai,
menghayati, dan mengamalkan, 2) keterampilan (Dyers): mengamati, menanya, mencoba, menalar,
menyajikan, dan mencipta, dan 3) pengetahuan (Bloom & Anderson): mengetahui, memahami,
menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta; b) menggunakan pendekatan saintifik,
karakteristik kompetensi sesuai jenjang. c) mengutamakan Discovery Learning dan Project Based
Learning.
Penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi, bersifat formatif dan hasilnya segera
diikuti dengan pembelajaran remedial untuk memastikan penguasaan kompetensi pada tingkat
memuaskan.Perubahan pada penilaian mencakup: penilaian berbasis tes dan nontes (portofolio),
cara menilai proses dan output dengan menggunakan penilaian autentik, dan rapor memuat
penilaian kuantitatif tentang pengetahuan dan deskripsi kualitatif tentang sikap dan keterampilan
Pada materi pelatihan ini Anda mempelajari penerapan model-model pembelajaran dan
perancangan penilaian yang baik dengan cara berlatih menyusun contoh proses pembelajaran,
mengembangakan instrumen penilaian menggunakan berbagai model pembelajaran sesuai
Kurikulum 2013 dan mengolah nilai untuk rapor
Kompetensi yang dicapai
1) Terampil menerapkan pendekatan saintifik pada pembelajaran
2) Terampil menerapkan model Project Based Learning, Problem Based Learning, dan Discovery
Learningpadapembelajaran
3) Memiliki keterampilan merancang instrumen penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan
4) Memahami pengolahan dan pelaporan hasil penilaian proses dan hasil belajar
Indikator
1)
2)
3)
4)

Merancang contoh penerapan pendekatan saintifikpada pembelajaran Ekonomi.
Membuat contoh penerapan model –model pembelajaranpada pembelajaran Ekonomi
Mengidentifikasi kaidah-kaidah perancangan penilaian
Merancang instrumen penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan pada pembelajaran
Ekonomi
5) Mengolah hasil penilaian proses dan hasil belajar ke dalam laporan hasil belajar.
Langkah Kegiatan
1. Perancangan Pembelajaran

Kerja Kelompok
menelaah HO
contoh
penerapan
pendekatan
dan model
pembelajaran

Kerja kelompok
menyusun
contoh
penerapan
pendekatan dan
model
pembelajaran

Presentasi
hasil kerja
kelompok dan
dikomentari
oleh kelompok
lain
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2. Perancangan Penilaian

Diskusi
kelompok
perancangan
penilaian
sikap,
pengetahuan,
keterampilan

Kerja
Kelompokmenyu
sun contoh
instrumen
penilaian sesuai
criteria

Presentasi hasil
kerja kelompok
dan dikomentari
oleh kelompok
lain

Penyimpulan
hasil diskusi
kelompok dan
rangkuman
hasil

3. Pelaporan Hasil Penilaian

Diskusi
kelompok
pengolahan
hasil penilaian

Presentasi hasil
kerja kelompok
dan dikomentari
oleh kelompok
lain

Kerja Kelompok
menyusun
contoh laporan
hasil penilaian

Penyimpulan
hasil diskusi
kelompok dan
rangkuman
hasil

4.1.1 Penerapan Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Ekonomi
Untuk mempelajari pendekatan saintifik pada pembelajaran Ekonomi, silahkan Anda mempelajari
hand-out dan contoh penerapannya. Kurikulum 2013 menekankan penerapan pendekatan ilmiah
atau scientific approach pada proses pembelajaran.
Pendekatan scientific termasuk pembelajaran inkuiri yang bernafaskan konstruktivisme. Sasaran
pembelajaran dengan pendekatan ilmiah mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan,
dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi
tersebut memiliki lintasan perolehan (proses) psikologis yang berbeda. Sikap diperoleh melalui
aktivitas: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan
diperoleh melalui aktivitas: mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan
mencipta. Sementara itu, keterampilan diperoleh melalui aktivitas: mengamati, menanya,
menalar, menyaji, dan mencipta (Permendikbud nomor 65 tahun 2013).
Menurut McCollum (2009) dijelaskan bahwa komponen-komponen penting dalam mengajar
menggunakan pendekatan saintifik diantaranya adalah guru harus menyajikan pembelajaran yang
dapat meningkatkan rasa keingintahuan (Foster a sense of wonder), meningkatkan keterampilan
mengamati (Encourage observation), melakukan analisis ( Push for analysis) dan berkomunikasi
(Require communication). Untuk mempelajari bagaimana pembelajaran berbasis pendekatan
saintifik, berikut ini diuraikan dengan singkat konsep pembelajaran dan pendekatan scientific pada
pembelajaran IPA dan implementasi pendekatan scientific pada pembelajaran.
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Pada Permendikbud no 81A Tahun 2013, proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar
pokok yaitu
mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan
mengomunikasikan. Jika dihubungkan dengan komponen pada pendekatan saintifik diatas Maka ke
lima pengalaman belajar ini merupakan penerapan pendekatansaintifik pada pembelajaran.
Pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam pembelajaran meliputi mengamati, menanya,
mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Uraian mengenai aktivitas siswa
dalam mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengomunikasikan telah dibahas pada materi
pelatihan 1, untuk menambah pengetahuan tentang penerapannya khususnya Ekonomi ada
beberapa hal yang spesifik untuk dipelajari.
Menurut McCollum (2009) dijelaskan bahwa komponen-komponen penting dalam mengajar
menggunakan pendekatan saintifikdiantaranya adalah guru harus menyajikan pembelajaran yang
dapat meningkatkan rasa keingintahuan (Foster a sense of wonder),meningkatkan keterampilan
mengamati (Encourage observation), melakukan analisis (Push for analysis) dan berkomunikasi
(Require communication).
1) Meningkatkan rasa keingintahuan
Semua pengetahuan dan pemahaman dimulai dari rasa ingin tahu dari peserta didik tentang ’siapa,
apa, dan dimana‘ atau “who, what dan where” dari apa yang ada di sekitar peserta didik. Pada
kurikulum 2013, peserta didik dilatih rasa keingintahuannya sampai ’mengapa dan bagaimana’atau
“why”and “how”.
Pada pembelajaran rasa keingintahuan ini dapat difasilitasi dalam kegiatan tanya jawab baik mulai
dari kegiatan pendahuluan kegiatan inti dan penutup. Selain tanya jawab, dapat juga dengan melalui
memberikan suatu masalah, fakta-fakta atau kejadian alam yang ada di sekitar peserta didik.
2) Mengamati
Pembiasaan kegiatan mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik,
sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi
peserta didik dapat menemukan fakta bahwa ada hubungan antara obyek yang dianalisis dengan
materi pembelajaran yang disajikan oleh guru (Sudarwan, 2013). Menurut Nuryani, 1995 mengamati
merupakan kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri objek tertentu dengan alat inderanya secara teliti,
menggunakan fakta yang relevan dan memadai dari hasil pengamatan, menggunakan alat atau
bahan sebagai alat untuk mengamati objek dalam rangka pengumpulan data atau informasi.
Pengamatan yang dilakukan hanya menggunakan indera disebut pengamatan kualitatif, sedangkan
pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur disebut pengamatan kuantitatif. Untuk
meningkatkan keterampilan mengamati, maka didalam pembelajaran sebaiknya dimunculkan
kegiatan yang memungkinkan siswa mengunakan berbagai panca indranya untuk mencatat hasil
pengamatan.
3) Menganalisis
Analisis dapat berupa analisis kuantitatif dan kualitatif. Peserta didik perlu dilatih dan dibiasakan
melakukan analisas data yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Misalnya data pengamatan
yang diperoleh sendiri. Berikan kesempatan kepada peserta untuk meninjau kembali hasil
pengamatan dan mereka dilatih membuat pola-pola atau grafik dari data yang diperolehnya. Latih
peserta untuk melakukan klasifikasi, menghubungkan dan menghitung.
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4) Mengkomunikasikan
Pada pendekatan saintifik guru diharapkan memberi kesempatan untuk mengkomunikasikan hal-hal
yang peserta didik telah pelajari baik secara lisan maupun tulisan atau menggunakan media seperti
laporan praktikum, carta atau poster.
Metode ilmiah pada dasarnya memandang fenomena khusus (unik) dengan kajian spesifik dan detail
untuk kemudian merumuskan pada simpulan. Dengan demikian diperlukan adanya penalaran dalam
rangka pencarian (penemuan). Untuk dapat disebut ilmiah, metode pencarian (method of inquiry)
harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi, empiris, dan terukur dengan
prinsip-prinsip penalaran yang spesifik. Karena itu, metode ilmiah umumnya memuat rangkaian
kegiatan koleksi data atau fakta melalui observasi dan eksperimen, kemudian memformulasi dan
menguji hipotesis. Sebenarnya apa yang kita bicarakan dengan metode ilmiah merujuk pada: (1)
adanya masalah, (2)data, (3) adanya analisa, dan (4) Fakta. Dengan metode ilmiah seperti ini
diharapkan kita akan mempunya sifat bebas prasangka dan sifat objektif.
Selanjutnya secara sederhana pendekatan ilmiah merupakan suatu cara atau mekanisme untuk
mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu metode ilmiah. Ada juga
yang mengartikan pendekatan ilmiah sebagai mekanisme untuk memperoleh pengetahuan yang
didasarkan pada struktur logis. Pendekatan ilmiah ini memerlukan langkah-langkah pokok:
1)
2)
3)
4)
5)

Mengamati
Menanya
Mengumpulkan data /Informasi
Mengasosiasi
Mengomunikasikan

4.1.2 Langkah-langkah Pembelajaran Ekonomi dengan Pendekatan Ilmiah
Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 dilaksanakan menggunakan pendekatan ilmiah. Proses
pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses
pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap menggamit transformasi substansi atau
materi ajar agar peserta didik “tahu mengapa.”
Ranah keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu
bagaimana”. Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta
didik “tahu apa.” Hasil akhirnya adalahpeningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk
menjadi manusia yang baik(soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk
hidup secara layak (hard skills)dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap,
keterampilan, dan pengetahuan.
Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu
menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam pembelajaran
sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi
dan mengkomunikasikan untuksemua mata pelajaran. Pendekatan ilmiah pembelajaran EKONOMI
disajikan berikut ini.
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a.

Mengamati

Kegiatan mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (meaningfull learning).
Kegiatan ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media obyek secara nyata, peserta
didik senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Kegiatan mengamati adalah kegiatan yang
memfungsikan panca indera sehingga diperoleh informasi atau data. Tentu saja kegiatan mengamati
dalam rangka pembelajaran ini biasanya memerlukan waktu persiapan yang lama dan matang, biaya
dan tenaga relatif banyak, dan jika tidak terkendali akan mengaburkan makna serta tujuan
pembelajaran.
Dalam pembelajaran ekonomi kegiatan mengamati dapat dilakukan misalnya melalui : membaca
permasalahan ekonomi, menelaah permasalahan ekonomi di lingkungan siswa, melihat gambar
tentang kegiatan ekonomi, melihat langsung aktivitas produksi , melakukan obeservasi pada perilaku
konsumen dan sebagainya.Dalam pembelajaran ekonomi SMA tentang kegiatan ekonomi , guru
dapat menugaskan siswa melalui tugas mandiri terstruktur untuk melakukan observasi dan
melakukan pengamatan tentang : 1) ativitas produksi, 2) kegiatan distribusi pada home industri yang
berada pada lingkungan siswa.

b.

Menanya

Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan
ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru bertanya, pada saat itu pula dia
membimbing atau memandu peserta didiknya belajar dengan baik. Ketika guru menjawab
pertanyaan peserta didiknya, ketika itu pula dia mendorong asuhannya itu untuk menjadi penyimak
dan pembelajar yang baik. Artinya guru dapat menumbuhkan sikap ingin tahu peserta didik, yang
diekspresikan dalam bentuk pertanyaan.
Kegiatan menanya lebih diutamakan aktivitasnya dilakukan oleh peserta didik. Hal-hal yang
dipertanyakan peserta didik terkait sesuatu yang bersifat faktual hingga analitik. Dengan demikian
peserta didik akan berkembang kemampuan berfikir kritisnya.
Contoh kegiatan menanya pada pembelajaran EKONOMI: Guru yang efektif mampu menginspirasi
peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan
pengetahuannya. Guru diupayakan dapat menumbuhkan sikap ingin tahu siswa, yang diekspresikan
dalam bentuk pertanyaan siswa, misalnya: 1)Mengapa di daerah ini masyarakat melakukan kegiatan
produksi membuat batu bata?, 2) Bagaimana rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pembuatan
batu bata? 3) bagaimana cara memasarkan produk batu bata?. 4) Apa saja hambatan pelaksanaan
produksi batu bata?. 5) bagaimana upaya memperbesar pemasaran batu bata? 6) Apa saja
permasalahan dalam pemasaran batu bata?. 7) bagaimana upaya menanggulangi permasalahan
produksi batu bata? 8) Bagaimana solusi untuk menaggulangi permasakahan pemasaran batu bata?.
Diusahakan setelah ada pengamatan, yang bertanya bukan guru, tetapi yang bertanya peserta didik.

c. Mengumpulkan data/informasi
Kegiatan mengumpulkan data/informasimelalui kegiatan uji coba, mengeksplorasi lebih mendalam,
dan mengumpulkan data sehingga data yang telah diperoleh dapat dianalisis dan disimpulkan.
Kegiatan mengumpulkan dapat dilakukan dengan cara uji coba (eksperimen). membaca buku,
mengumpulkan data sekunder, observasi lapangan, , wawancara, menyebarkan kuesioner, dan lainlain.
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Contoh kegiatan mengumpulkan data/informasi dalam pembelajaran EKONOMI: Peserta didik
diminta mencari informasi atau bahan untuk menjawab dan membuktikan hipotesis yang diajukan
terkait dengan permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan kelangkaan. Untuk bisa
menanggulangi permasalahan kelangkaan sumber daya di suatu daerah, maka perlu data data
lapangan tentang keberadaan sumber daya tersebut di daerah.

d. Mengasosiasi
Yaitu kegiatan peserta didik untuk membandingkan antara data yang telah diolahnya dengan teori
yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan dan atau ditemukannya prinsip dan konsep penting.
Kegiatan mengasosiasi dapat berupa kegiatan menganalisis, membuat kategori, menentukan
hubungan antar data/kategori, menyimpulkan dari hasil analisis data. Penemuan prinsip dan konsep
penting diharapkan dapat menambah skema kognitif peserta didik, memperluas pengalaman dan
wawasan pengetahuannya. Mengasosiasi bisa dilakukan melalui proses diskusi, analisis data, dan
menginterpretasikan. Kegiatan ini erat hubungannya dengan kegiatan menalar.
Istilah “menalar” dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam
Kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Titik
tekannya tentu dalam banyak hal dan situasi peserta didik harus lebih aktif daripada guru. Penalaran
adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk
memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah,
meski penalaran nonilmiah tidak selalu tidak bermanfaat.
Penalaran terdapat dua cara, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif
merupakan cara menalardengan menarik simpulan dari fenomena atau atribut-atribut khusus untuk
hal-hal yang bersifat umum. Jadi, menalar secara induktif adalah proses penarikan simpulan dari
kasus-kasus yang bersifat nyata secara individual atau spesifik menjadi simpulan yang bersifat
umum.Kegiatan menalar secara induktif lebih banyak berpijak pada observasi inderawi atau
pengalaman empirik.
Dalam pembelajaran Ekonomi, selalu berkait dengan kejadian di ruang muka bumi. Oleh Seperti telah
dijelaskan di muka, terdapat dua cara menalar, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif.
Penalaraninduktifmerupakan cara menalardengan menarik simpulan dari fenomena atau atributatribut khusus untuk hal-hal yang bersifat umum. Sedangkan menalar secara deduktif adalah cara
menalar dari hak yang bersifat umum untuk diterapkan dalam fenomena atau atribut-atribut khusus
. Dalam pembelajaran banyak permasalahan yang bisa dinalarkan secara induktif , maupun deduktif.
Penerapan hukum ekonomi dalam bebagai kegiatan sehari hari di berbagai tempat merupakan
bagian dari menalar secara deduktif. Sebaliknya membuat kesimpulan dari data bebagai kegiatan
ekonomi sehari hari di berbagai tempat merupakan bagian dari menalar secara induktif.
Contoh:


Deduktif: Pada saat jumlah produk melimpah maka harga produk tersebut sangat murah.
Hukum atau teori tersebut dapat diterapkan di berbagai kegiatan produksi, misalnya pada
musim panen buah mangga, rambutan, anggur, dan pada saat panen besar berbagai sayur
maryur maka harga masing masing produk buah dan sayur tersebut cenderung murah.
Sebaliknya pada saat sedang langka produk buah dan sayur tersebut maka harganya alkan
naik atau menjadi lebih mahal.
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Induktif: Pada musim penghujan banyak petani panen padi atau beras. Pada bulan tertentu
sedang terjadi panen buah mangga, duren , dan rambutan. Pada saat panen padi, panen buah
mangga, duren dan rambutan, setelah di data ternyata harga masing masing produk tersebut
cenderung murah. Dari data atau kenyataan khusus tersebut dapat disimpulkan secara umum
bahwa pada saat produk melimpah maka harga produk tersebut rendah. .

a. Analogi dalam Pembelajaran
Selama proses pembelajaran, guru dan peserta didik sering kali menemukan fenomena yang bersifat
analog atau memiliki persamakan. Dengan demikian, guru dan peserta didik adakalanya menalar
secara analogis. Analogi adalah suatu proses penalaran dalam pembelajaran dengan cara
membandingkan sifat esensial yang mempunyai kesamakan atau persamakan.
Berpikir analogis sangat penting dalam pembelajaran, karena hal itu akan mempertajam daya nalar
peserta didik. Seperti halnya penalaran, analogi terdiri dari dua jenis, yaitu analogi induktif dan analogi
deduktif. Kedua analogi itu dijelaskan berikut ini.
Analogi induktifdisusun berdasarkan persamakan yang ada pada dua fenomena atau gejala. Atas
dasar persamakan dua gejala atau fenomena itu ditarik simpulan bahwa apa yang ada pada
fenomena atau gejala pertama terjadi juga pada fenomena atau gejala kedua. Analogi induktif
merupakan suatu “metode menalar” yang sangat bermanfaat untuk membuat suatu simpulan yang
dapat diterima berdasarkan pada persamakan yang terbukti terdapat pada dua fenomena atau
gejala khusus yang diperbandingkan.Pada saat harga daging melambung tinggi para ibu
mengurarangi memasak lauk dari bahan daging berpindah ke ikan , tahu dan tempe. Pada saat
operasi pasar beras murah maka berbondong bondong masyarakat untuk membeli beras murah,
akibatnya pembeli beras di super market dengan harga standar menjadi berkurang. Dua kejadian
tersebut merupakan dua hal yang analog dan dapat diambil kesimpulan bahwa jika harga naik maka
permintaan turun dan jika harga turun permintaan cenderung naik.
Analogi deklaratif merupakan suatu “metode menalar” untuk menjelaskan atau menegaskan
sesuatu fenomena atau gejala yang belum dikenal atau masih samar, dengan sesuatu yang sudah
dikenal.Analogi deklaratif ini sangat bermanfaat karena ide-ide baru, fenomena, atau gejala menjadi
dikenal atau dapat diterima apabila dihubungkan dengan hal-hal yang sudah diketahui secara nyata
dan dipercayai.
Contoh: Mengapa pasar monopoli cenderung merugikan konsumen? Setelah dinalar maka pada
pasar monopoli pentuan harga diukasai oleh penjual yang tidak memiliki pesaing. Penjual
cenderung untuk memperoleh keuntungan yang besar, sehingga menjual dengan harga
mahal karena pembeli sulit untuk mendapatkanh barang tersebut dari penjual yang lain.

b. Hubungan Antarfenomena
Seperti halnya penalaran dan analogi, kemampuan menghubungkan antarfenomena atau gejala
sangat penting dalam proses pembelajaran, karena hal itu akan mempertajam daya nalar peserta
didik. Di sinilah esensi bahwa guru dan peserta didik dituntut mampu memaknai hubungan
antarfenomena atau gejala, khususnya hubungan sebab-akibat.
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Hubungan sebab-akibat diambil dengan menghubungkan satu atau beberapa fakta yang satu
dengan data atau beberapa fakta yang lain. Suatu simpulan yang menjadi sebab dari satu atau
beberapa fakta itu atau dapat juga menjadi akibat dari satu atau beberapa fakta tersebut.
Penalaran sebab-akibat ini masuk dalam ranah penalaran induktif, yang disebut dengan penalaran
induktif sebab-akibat. Penalaran induksi sebab akibat terdiri dari tiga jenis.
 Hubungan sebab–akibat. Pada penalaran hubungan sebab-akibat, hal-hal yang menjadi sebab
dikemukakan terlebih dahulu, kemudian ditarik simpulan yang berupa akibat. Contoh:
Disebabkan oleh fakta berikut ini : konsumen sangat membutuhkan beras sebagai makanan
pokok, pada saat itu di sebagian besar daerah petani gagal panen karena banjir, banyak lahan
sawah yang telah dirubah menjadi kawasan perumahan dan kawasan industri. Fakta tersebut
mengakibatkan produksi beras menurun, harga beras naik, dan ada kecenderungan masyarakat
untuk mengkonsumsi makanan substitusinya beras, atau melakukan diversifikasi makanan.
 Hubungan akibat–sebab. Pada penalaran hubungan akibat-sebab, hal-hal yang menjadi akibat
dikemukakan terlebih dahulu, selanjutnya ditarik simpulan yang merupakan penyebabnya.
Contoh :
Harga tomat turun drastis, kondisi ini merupakan akibat dari beberapa sebab. Sebab turunnya
harga tomat secara drastis antara lain : terjadi panen besar secara bersamakan, tomat secara
bersamakan harus dipanen karena adanya kejadian alam hujan abu, atau kedatangan tomat
dalam jumlah besar dari daerah lain.
 Hubungan sebab–akibat 1 – akibat 2. Pada penalaran hubungan sebab-akibat 1 –akibat 2, suatu
penyebab dapat menimbulkan serangkaian akibat. Akibat yang pertama menjadi penyebab,
sehingga menimbulkan akibat kedua. Akibat kedua menjadi penyebab sehingga menimbulkan
akibat ketiga, dan seterusnya.Bahan bakar bensin dan minyak tanah naik . Dari penyebab ini akan
meninmbulkan berbagai akibat antara lain : biaya transportasi naik, tarip angkutan umum naik,
harga barang barang naik, jumlah produksi berkurang dan lain lain.

e. Mengomunikasikan
yaitu kegiatan peserta didik dalam mendiskripkan dan menyampaikan hasil temuannya dari kegiatan
mengamati, menanya, uji coba, dan mengasosiasi. Kegiatan mengomunikasikan ditujukan kepada
orang lain baik secara lisan maupun tulisan dan dibantu dengan perangkat teknologi baik
konvensional maupun Teknologi Informasi dan Komunikasi.
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Contoh Penerapan Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran Ekonomi
Topik /Tema

Masalah Ekonomi

Sub Topik/Tema

Masalah pokok Ekonomi dan Cara Menanggulanginya

Kompetensi Dasar

3.2. Menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya
4.2. Melaporkan hasil analisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya

Tujuan Pembelajaran

1) Mendiskripsikan inti masalah ekonomi dan kelangkaan melalui
mengkaji referensi.
2) Menganalisis cara mengatasi permasalahan
lingkungannya melalui diskusi dan kerja kelompok.

ekonomi

di

3) Melaporkan secara tertulis hasil analisis mengatasi permasalahan
ekonomi di lingkungannya melalui diskusi dan kerja kelompok.
4) Melaporkan secara lesan hasil analisis mengatasi permasalahan
ekonomi di lingkungannya melalui diskusi dan kerja kelompok.
Alokasi Waktu

1x pertemuan (3 JP)

Tahapan
Pembelajaran

Kegiatan
- Pada kegiatan ini guru meminta peserta mengamati permasalahan
ekonomi tentang kelangkaan sumber daya alam, ada pada buku
1. Sumber Daya Alam

Mengamati

Sumber daya alam (SDA) adalah sumber daya yang tersedia di alam semesta,
baik secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan hidup. Misalnya, tanah, air, sinar matahari, dan barang-barang
tambang. Sumber daya alam sudah tersedia di alam, tetapi masih harus digali
terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. SDA ini jumlahnya
sangat terbatas, terutama SDA yang tak dapat diperbaharui jika diambil terus
menerus akan habis.
2. Sumber Daya Manusia
Dalam kegiatan ekonomi sangat diperlukan sumber daya manusia (SDM).
Disamping itu manusia juga berfungsi sebagai pengguna hasil-hasil kegiatan
ekonomi. Kelangkaan sumber daya manusia terdiri atas kelangkaan secara
kuantitas, dalam bentuk jumlahnya secara fisik, dan kelangkaan secara kualitas,
dalam bentuk kemampuan pikirnya. Untuk mengatasi masalah kelangkaan
tersebut, manusia dituntut untuk meningkatkan kemampuan pikirnya, yaitu
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dengan meningkatkan pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan penguasaan
teknologi.
Secara umum, sumber daya manusia atau tenaga kerja dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.
a.

Tenaga Kerja Terdidik (skilled labour) atau Tenaga Ahli atau Tenaga
Mahir, yaitu tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau
kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal
dan non formal. Contohnya guru dan dokter.

b.

Tenaga Kerja Terlatih (trained labour) atau tenaga kerja terampil, yaitu
tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat
melalui pengalaman kerja. Contohnya supir, pelayan toko, montir,
pelukis

c.

Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih (unskilled and untrained
labour) atau tenaga kerja kasar, yaitu tenaga kerja kasar yang hanya
mengandalkan tenaga saja. Contoh kuli, buruh angkut, buruh pabrik dan
pembantu rumah tangga.

3.

Sumber Daya Modal

Sumber daya modal adalah segala sarana yang digunakan untuk
menghasilkan barang lain. Sumber daya modal bisa berbentuk uang, dan
berbentuk modal fisik, yaitu bahan mentah, gedung, peralatan, dan mesinmesin. Kelangkaan sumber daya modal bermuara pada kemauan dan
kemampuan manusia sendiri. Pada dasarnya setiap orang memiliki
kemampuan untuk membentuk sumber daya modal tersebut. Salah satu
cara membentuk modal adalah kemauan yang kuat untuk bekerja keras dan
berusaha.
Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya setelah
mereka mengamati gambar dan diskripsi tentang kelangkaan ketiga sumber
daya tersebut di atas. Contoh pertanyaan yang berkaitan dengan
pengamatan peserta didik

Menanya

-

Contoh apa saja di lingkungannya yang merupakan bagian dari
permasalahan pokok ekonomi yang berhubungan dengan Sumber Daya
alam?

-

Contoh apa saja di lingkungannya yang merupakan bagian dari
permasalahan pokok ekonomi yang berhubungan dengan Sumber Daya
manusia?

-

Contoh apa saja di lingkungannya yang merupakan bagian dari
permasalahan pokok ekonomi yang berhibungan dengan Sumber Daya
modal?

-

Bagaimana cara mengatasi permalahan pokok ekonomi yang
berhubungan dengan Sumber daya alam?
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-

Bagaimana cara mengatasi permalahan pokok ekonomi yang
berhubungan dengan Sumber daya manusia?

-

Bagaimana cara mengatasi permalahan pokok ekonomi yang
berhubungan dengan Sumber daya modal?
Setelah kegiatan tanya jawab guru memfasilitasi siswa untuk menemukan
jawaban dengan cara :
- Melakukan pengamatan yang berhubungan dengan masalah kelangkaan
Sumber daya alam, sumber daya manusia , dan sumber daya modal
- Mencatat data hasil pengamatan tentang masalah pokok ekonomi di
lingkungannya
FORMAT
DATA HASIL PENGAMATAN PERMASALAHAN POKOK EKONOMI
Kelompok

:.......................

Anggota

:
1................................................

Mengumpulkan
Informasi

2................................................
3 ...............................................
4................................................
No

Sumber Daya

Permasalahan
ekonomi

Deskripsi Kondisi
Lingkungan tempat

Berdasarkan data pengamatan di lapangan
peserta didik akan
mengumpulkan informasi tentang permasalahan pokok ekonomi yang
berhubungan dengan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia , dan
sumber daya modal yang terjadi di lingkungannya.

Mengasosiasikan

Setelah mengumpulkan data atau informasi melalui pengamatan dan
mencatat hasil pengamatan, peserta didik mengasosiasikan, menganalisis
data lapangan dan dihubungkan dengan buku sumber dengan cara:
-

Mendiskusikan hasil pengamatan, menjawab pertanyaan-pertanyaan
pada lembar kegiatan berdasarkan data pengamatan dan konsep yang
terkait pada buku siswa.

-

Menyimpulkan hasil pengamatan dan hasil analisis data .

76

Materi Pelatihan Inklusi Kesadaran Pajak Tahun 2016

Mengkomunikasikan

Setelah menemukan kesimpulan, peserta didik membuat laporan dan
peserta didik dapat menyampaikan laporan hasil pengamatan dan
kesimpulannya tentang permasalahan ekonomi pada kelangkaan sumber
daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal dan cara
mengatasimasing masing masalah tersebut .

Pada pembelajaran Ekonomi, penerapan pendekatan saintifik berkaitan dengan pengembangan
keterampilan proses peserta didik . Guru dapat mengidentifikasi keterampilan proses apa saja yang
dilatihkan pada suatu kegiatan pembelajaran baik pengukuran maupun non pengukuran.
Keterampilan proses yang dapat dilatihkan pada kegiatan pembelajaran pengukuran pada suatu
tempat ini contohnya adalah:
Ketrampilan

Uraian Ketrampilan

Mengamati

Mengamati permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya modal di lingkungannya.

Mengukur

Mengumpulkan data kualitatip dan kuantitaip yang berhubungan dengan
permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan sumber daya alam, sumber
daya manusia, dan sumber daya modal di lingkungannya.

Mengklasifikasi

Mengklasifikasikan masing masing permasalahan ekonomi yang berhubungan
dengan :
a. Sumber Daya Alam
b. Sumber Daya Manusia
c. Sumber Daya Modal

Mengasosiasikan

a. Berdiskusi melakukan analisis data.
b. Menganalisis masing masing data permasalahan ekonomi yang berhubungan
dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal di
lingkungannya.
c. Berdasarkan hasil analisis data ini dapat digunakan sebagai bahan untuk
menentukan cara menanggulangi permasalahan ekonomi masing masing yang
berhubungan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya
modal di lingkungannya.

Menginterpretasikan

Menginterpretasikan hasil analisis data dan cara menanggulangi permasalahan
ekonomi tersebut di atas dengan cara cara yang operasional dengan berpedoman
pada landasan teori dan impiris.

Menyimpulkan

Menyusun laporan yang garis besarnya adalah kesimpulan tentang permasalahan
pokok ekonomi dan cara mengatasinya yang berhubungan dengan :
a. Sumber Daya Alam
b. Sumber Daya Manusia
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c. Sumber Daya Modal
Mengkomunikasikan

Mengkomunikasikan laporan secara tertulis dan lesan, khususnya kesimpulan dari
hasil analisis data tentang tentang permasalahan pokok ekonomi dan cara
mengatasinya.

Pada pembelajaran Ekonomi, penerapan pendekatan saintifik berkaitan dengan pengembangan
keterampilan proses peserta didik . Guru dapat mengidentifikasi keterampilan proses apa saja yang
dilatihkan pada suatu kegiatan pembelajaran baik pengukuran maupun non pengukuran.
Keterampilan proses yang dapat dilatihkan pada kegiatan pembelajaran pengukuran pada suatu
tempat ini contohnya adalah:
Ketrampilan

Uraian Ketrampilan

Mengamati

Mengamati permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya modal di lingkungannya.

Mengukur

Mengumpulkan data kualitatip dan kuantitatip yang berhubungan dengan
permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan sumber daya alam, sumber
daya manusia, dan sumber daya modal di lingkungannya.

Mengklasifikasi

Mengasosiasikan

Menginterpretasikan

Menyimpulkan

Mengkomunikasikan

Mengklasifikasikan masing masing permasalahan ekonomi yang berhubungan
dengan :
d. Sumber Daya Alam
e. Sumber Daya Manusia
f. Sumber Daya Modal
d. Berdiskusi melakukan analisis data.
e. Menganalisis masing masing data permasalahan ekonomi yang berhubungan
dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal di
lingkungannya.
f. Berdasarkan hasil analisis data ini dapat digunakan sebagai bahan untuk
menentukan cara menanggulangi permasalahan ekonomi masing masing yang
berhubungan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya
modal di lingkungannya.
Menginrpretasikan hasil analisis data dan cara menanggulangi permasalahan
ekonomi tersebut di atas dengan cara cara yang operasional dengan berpedoman
pada landasan teori dan impiris.
Menyusun laporan yang garis besarnya adalah kesimpulan tentang permasalahan
pokok ekonomi dan cara mengatasinya yang berhubungan dengan :
d. Sumber Daya Alam
e. Sumber Daya Manusia
f. Sumber Daya Modal
Mengkomunikasikan laporan secara tertulis dan lesan, khususnya kesimpulan dari
hasil analisis data tentang tentang permasalahan pokok ekonomi dan cara
mengatasinya.
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Lembar Kerja
Perancangan Penerapan Pendekatan Saintifik Inklusi kesadaran pajak pada Pembelajaran
Ekonomi
Tujuan Kegiatan
Melalui diskusi kelompok peserta mampu merancang penerapan pendekatan saintifik untuk inklusi
kesadaran pajak pada pembelajaran Ekonomi
Langkah Kegiatan

:

1. Pelajari hand out tentang perpajakan dan contoh penerapan pendekatan saintifik pada
pebelajaran Ekonomi
2. Isilah Lembar Kerja perancangan inklusi kesadaran pajak dalam pembelajaran ekonomi.
3. Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda
4. Perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain
Kompetensi Dasar

:

Topik /Tema

:

Sub Topik/Tema

:

Tujuan Pembelajaran

:

Alokasi Waktu

:

Tahapan Pembelajaran

Kegiatan

Mengamati

Menanya

Mengumpulkan informasi

Mengasosiasikan

Mengkomunikasikan
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Perancangan Penerapan Pendekatan Saintifik Pembelajaran Ekonomi

Rubrik perancangan penerapan saintifik ini digunakan fasilitator untuk menilai hasil rancangan
peserta pelatihan dalam merancang contoh penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran
satu topik Ekonomi.
Langkah-langkah penilaian hasil analisis
1. Cermati tugas yang diberikan kepada peserta pelatihan pada LK -3.1a
2. Berikan nilai pada rancangan sesuai dengan penilaian Anda terhadap hasil rancangan peserta
Penilaian LK- 3.1a
PERINGKAT
Amat Baik (
AB)

NILAI

KRITERIA

90 < AB ≤ 100

1. Identitas: topik, sub topik, KD dan tujuan pembelajaran dan
alokasi waktu lengkap dan benar
2. Kegiatan mengamati,menanya, mengumpulkan informasi,
mengasosiasikan dan mengomunikasikan sesuai dengan
topik/sub topik, KD, tujuan dan alokasi waktu
3. Kegiatan mengamati,menanya, mengumpulkan informasi,
mengasosiasikan dan mengomunikasikan lengkap,
sistematis dan logis atau benar secara konsep

Baik (B)

80 < B ≤ 90

Ada 2 aspek sesuai dengan kriteria, 1 aspek kurang sesuai

Cukup (C)

70 < C ≤ 80

Ada 1 aspek sesuai dengan kriteria, 2 aspek kurang sesuai

Kurang (K)

≤ 70

Ketiga aspek kurang sesuai
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4.1.2. MODEL-MODEL PADA PEMBELAJARAN EKONOMI

HO- 3.1b

Penerapan Model Project Based Learning, Discovery Learning dan
Problem Based Learning pada Pembelajaran Ekonomi

Contoh Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek
Model pembelajaran berbasis proyek pada penerapannya melalui tahap-tahap: 1) Penentuan
Pertanyaan Mendasar, 2) Mendesain Perencanaan Proyek, 3)Menyusun Jadwal,4)Memonitor
peserta didik dan kemajuan proyek, 5) Menguji Hasil, dan 6) Mengevaluasi Pengalaman
Pada penerapannya dalam pembelajaran guru dan peserta didik dapat bekerja sama mendisain
proyek, merancang perencanaan proyek dan menyusun jadwal. Untuk memandu pembelajaran ini
guru dapat mendisain intrumen-intrumen lembar kerja peserta didik karena pelaksanaan
pembelajarannya umumnya dilakukan sebagai tugas diluar tatap muka kecuali pelaporan hasil
proyek. Untuk penilaiannya guru harus menyiapkan instrumen penilaian proyek. Berikut ini contoh
lembar kerja pelaksanaan tugas proyek yang akan dilakukan peserta didik.
Lembar kerja tugas proyek pada pembelajaran Ekonomi sebelum kegiatan tatap muka misalnya
membuat laporan pemecahan permasalahan ekonomi. Untuk mengerjakan proyek, peserta diberi
panduan kerja agar tugas dapat dikerjakan secara efektif dan efisien.

Contoh Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek
Tugas Proyek pada pembelajaran Ekonomi dapat diberikan kepada peserta didik sebelum kegiatan
tatap muka misalnya Pengamatan tentang permasalahan ekonomi di lingkungan sekitar.
Berikut ini contoh lembar kegiatan dan format laporan Pembelajaran Berbasis Proyek
1. Lembar Kerja Tugas Proyek
KEGIATAN PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK

MATA PELAJARAN
KELAS/SEMESTER
TOPIK
SUB TOPIK
TUGAS

:

EKONOMI
X/1
: Permasalahan Pokok Ekonomi
: Permasalahan Ekonomi di lingkungannya dan Cara mengatasi
: Mengatasi permasalahan ekonomi di lingkungannya
:

KOMPETENSI DASAR
1.1 Mensyukuri sumber daya sebagai karunia Tuhan YME dalam rangka pemenuhan
Kebutuhan
2.1 Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kreatif, mandiri, kritis dan analitis
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dalam mengatasi permasalahan ekonomi
3.2. Menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya
4.2. Melaporkan hasil analisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya

INDIKATOR
1) Mendiskripsikan inti masalah ekonomi dan kelangkaan dengan tepat
2) Mengidentifikasi permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan Sumber daya Alam di
lingkungannya.
3) Mengidentifikasi permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan Sumberdaya
Manusia di lingkungannya.
4) Mengidentifikasi permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan Sumberdaya Modal
di lingkungannya.
5) Menganalisis cara mengatasi permasalahan masing masing sumber daya ekonomi di
lingkungannya.

PENTUNJUK UMUM
1. Pelajari cara mengumpulkan data dan menganalisis data dari leteratur yang relevan.
2. Amati kondisi daerah lingkungan tempat tinggal anda tentang kejadian yang berhubungan
dengan masalah ekonomi.
3. Lakukan observasi ke daerah tersebut , dan kumpulkan data yang tentang masalah
ekonomi yang berhubungan dengan Sumber daya alam, sumber daya manusia , dan
sumber daya modal..
4. Catat hasil pengumpulan data dan hal-hal yang penting yang berhubungan dengan
masalah tersebut di atas.
5. Kerjakan secara kelompok, kalau mengalami kesulitan konsultasikan dengan Guru!
6. Laporkan hasil proyek secara tertulis dan secara lesan !

1. Laporan Kegiatan Pembelajaran Berbasis Proyek
Laporan kegiatan pembelajaran berbasis proyek dapat berupa laporan kegiatan pemecahan
masalah dan laporan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan model rancangan yang
dibuat.
2. Laporan Kegiatan Pembelajaran Berbasis Proyek
Laporan kegiatan pembelajaran berbasis proyek dapat berupa laporan hasil observasi tentang
permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
sumber daya modal yang terjadi di lingkungan sekitar siswa.
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LAPORAN KEGIATAN PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK
MATA PELAJARAN: EKONOMI
TOPIK

: Permasalahan Pokok Ekonomi

SUB TOPIK

: Permasalahan Ekonomi di lingkungannya dan Cara Mengatasi

TUGAS

: Mengatasi permasalahan ekonomi di lingkungannya

NAMA

:

KELAS

: X …….

……………………………………………………

PETUNJUK KHUSUS
1. Setelah mempelajari konsep permasalahan pokok ekonomi ,lakukan observasi di
lingkungan anda untuk mengumpulkan data tentang permasahan ekonomi yang
berhubungan dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal..
2. Uraikan hasil observasi !

Tanggal Observasi

: .........................................................................

Alat dan Bahan

:

1) Instrumen pengumpulan data tentang permasalahan ekonomi yang berhubungan
dengan sumber daya alam.
2) Instrumen pengumpulan data tentang permasalahan ekonomi yang berhubungan
dengan sumber daya manusia .
3) Instrumen pengumpulan data tentang permasalahan ekonomi yang berhubungan
dengan sumber daya modal.

Gambar tiga kondisi sumber daya ( SDA, SDM, dan Sumber daya modal) serta keterangan
kondisi lingkungan masing masing:
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Cara Menganalisis data :

a. Laporan Hasil Analisis Data

LAPORAN HASIL OBSERVASI PERMASALAHAN EKONOMI
PETUNJUK KHUSUS
Setelah Anda melakukan pengumpulan data dari observasi lapangan maka lakukan analisa
data dengan mengunakan format berikut.

Tanggal Analisis Data : …………………….
Kegitatan:
1. Hasil analisis data permasalan
ekonomi tentang Sumber daya
alam

Hasil analisis data dan catatan untuk solusi
permasahan:

……………………………………………………………………
.......................................................................
.......................................................................
......................................................................

2. Hasil analisis data permasalan
ekonomi tentang Sumber daya
manusia

……………………………………………………………………
......................................................................
.....................................................................
......................................................................

…………………………………………………………………..
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3. Hasil analisis data permasalan
ekonomi tentang Sumber daya
modal

.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

b. Laporan Penelitian

LAPORAN PENELITIAN SEDERHANA
PETUNJUK KHUSUS
Berdasarkan hasil kegiatanmu ini, tulislah sebuah laporan penelitian sederhana tentang
permasalahan ekonomi di lingkungan setempat dan cara mengatasinya.
Buat Judul yang menarik , tulis laporan secara sistematis.
JUDUL
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Contoh Penerapan Model Pembelajaran Penemuan (Discovery Learning)
Pada materi pelatihan satu telah diuraikan bahwa pada penerapan model pembelajaran penemuan
terdapat prosedur yang harus dilakukan yang meliputi tahap Stimulation (stimulasi/pemberian
rangsangan), Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah), Data collection (pengumpulan
data), Data processing (pengolahan data), Verification (pembuktian) dan Generalization (menarik
kesimpulan/generalisasi)
Contoh penerapan model Discovery Learning pada pembelajaran Ekonomi
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Kompetensi
Dasar

:

Topik

:

Sub Topik

:

Tujuan

:

Alokasi Waktu

:

3.2. Menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya
4.2. Melaporkan hasil analisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya
Permasalahan Pokok Ekonomi
Permasalahan ekonomi di lingkungan setempat dan cara mengatasinya.
1) Mendiskripsikan inti masalah ekonomi dan kelangkaan melalui
mengkaji referensi.
2) Menganalisis cara mengatasi permasalahan ekonomi di
lingkungannya melalui diskusi dan kerja kelompok.
3) Melaporkan secara tertulis hasil analisis mengatasi permasalahan
ekonomi di lingkungannya melalui diskusi dan kerja kelompok.
4) Melaporkan secara lesan hasil analisis mengatasi permasalahan
ekonomi di lingkungannya melalui diskusi dan kerja kelompok.
1x pertemuan (3 JP)

SINTAK PEMBELAJARAN
1. Stimulation
(simullasi/Pemberian
rangsangan)

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pada tahap ini peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk
memusatkan perhatian pada topic permasalahan pokok ekonomi
dengan cara:
- Menyajikan gambar peristiwa yang berkaitan dengan
kodisitentang permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan
sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya
modal..
- Mensimulasikan secara singkat langkah langkah dalam kegiatan
observasi dan mengumpulkan data..

2. Problem statemen
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk
(pertanyaan/identifikasi mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang berkaitan dengan
masalah)
permasalahan ekonomi di lingkung an setempat sampai siswa
menentukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab melalui
kegiatan belajar, contohnya
-

Contoh apa saja di lingkungannya yang merupakan bagian dari
permasalahan pokok ekonomi yang berhibungan dengan Sumber
Daya alam?

-

Contoh apa saja di lingkungannya yang merupakan bagian dari
permasalahan pokok ekonomi yang berhibungan dengan Sumber
Daya manusia?
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3. Data collection
(pengumpulan data)

-

Contoh apa saja di lingkungannya yang merupakan bagian dari
permasalahan pokok ekonomi yang berhibungan dengan Sumber
Daya modal?

-

Bagaimana cara mengatasi permalahan ekonomi masing masing
sumber daya tersebut?
Pada tahap ini peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan
untuk menjawab pertanyaanyang telah diidentifikasi melalui:

- Melakukan pengumpulan data tentang permasalahan ekonomi
tentang sumber daya alam.

- Melakukan pengumpulan data tentang permasalahan ekonomi
tentang sumber daya manusia.

- Melakukan pengumpulan data tentang permasalahan ekonomi
tentang sumber daya modal.
4. Data processing
(pengolahan Data)

Pada tahap ini peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi untuk
mengolah data hasil pengamatan dengan cara:

- Mengolah data pengamatan dengan bantuan pertanyaanpertanyaan pada lembar kerja, misalnya mengolah data tentang
permasalahan ekonomi pada sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya modal.
5. Verification
(pembuktian)

Pada tahap verivikasi peserta didik mendiskusikan hasil pengolahan
data dan memverifikasi hasil pengolahan dengan teori pada buku
sumber. Misalnya dengan cara:

- Mengkonfirmasikan data dengan teori yang berhubungan dengan
permasalahan ekonomi di lingkungan setempat.

- Memverivikasi jawaban kelompok tentang hasil analisis data
masing masing individu yang ada dalam kelompok.

- Berdiskusi menentukan solusi atau penyelesaian dari masalah
ekonomi tersebut di atas..
6. Generalization (menarik Pada tahap ini peserta didik menyimpulkan hasil observasi dan
kesimpulan)
diskusi misalnya menyimpulkan :

- Permasalahan pokok ekonomi yang berhubungan dengan
sumber daya alam di lingkungannya dan cara mengatasinya.

- Permasalahan pokok ekonomi yang berhubungan dengan
sumber daya manusia di lingkungannya dan cara mengatasinya.

- Permasalahan pokok ekonomi yang berhubungan dengan
sumber daya modal di lingkungannya dan cara mengatasinya.
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Contoh Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning
Problem Based Learning (PBL) adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik
mendapat pengetahuan penting, yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan
memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses
pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistemik untuk memecahkan masalah atau
menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam kehidupan sehari-hari
Tahap-tahap PBL meliputi tahap orientasi peserta didik kepada masalah, mengorganisasikan peserta
didik, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan data dan
menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

Contoh Tahap Pembelajaran Problem Based Learning
Kompetensi Dasar

:

Topik

:

Sub Topik

:

Tujuan

:

Alokasi Waktu

:

FASE-FASE
Fase 1
Orientasi peserta
didik kepada
masalah

1. ..
2. ..
3.2. Menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya
4.2. Melaporkan hasil analisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya
Permasalahan Pokok Ekonomi
Permasalahan ekonomi di lingkungan setempat dan cara mengatasinya.
1) Mendiskripsikan inti masalah ekonomi dan kelangkaan melalui mengkaji
referensi.
2) Menganalisis cara mengatasi permasalahan ekonomi di lingkungannya
melalui diskusi dan kerja kelompok.
3) Melaporkan secara tertulis hasil analisis mengatasi permasalahan
ekonomi di lingkungannya melalui diskusi dan kerja kelompok.
4) Melaporkan secara lesan hasil analisis mengatasi permasalahan
ekonomi di lingkungannya melalui diskusi dan kerja kelompok.
1x pertemuan (3 JP)

KEGIATAN PEMBELAJARAN
1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran kemudian dapat memberikan
konsep dasar, petunjuk atau referensi yang diperlukan dalam
pembelajaran.
2) Melakukan brainstorming dimana peserta didik dihadapkan pada masalah
hasil pengamatan tentang permasalahan ekonomi di lingkungannya.
3) Mencatat data hasil pengamatan tentang masalah pokok ekonomi .
Berdasarkan data pengamatan di lapangan peserta didik akan mengumpulkan
informasi tentang permasalahan pokok ekonomi yang berhubungan dengan
Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia , dan sumber daya modal yang
terjadi di lingkungannya.
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FASE-FASE
Fase 2
Mengorganisasikan
peserta didik

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pada tahap ini guru membantu peserta didik mendefinisikan
danmengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah
tersebut. Peserta didik dikelompokkan secara heterogen, masing-masing
berdasarkan lembar kegiatan.
Dalam ekonomi misalnya peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok , yakni
kelompok A, B, C, D, E, dan F. Guru menyediakan 3 permasalahan dalam
Lembar kegiatan siswa (LKS) yang harus diselesaikan oleh masing kelompok
dengan rincian sebagai berikut :
1) Kelompok A dan kelompok D membahas masalah tentang permasalahan
ekonomi yang berhubungan dengan sumber daya alam dan cara
mengatasinya.
2) Kelompok B dan kelompok F membahas masalah tentang permasalahan
ekonomi yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan cara
mengatasinya.
3) Kelompok C dan kelompok F membahas masalah tentang permasalahan
ekonomi yang berhubungan dengan sumber daya modal dan cara
mengatasinya.
Peserta didik mendiskusikan hal-hal yang harus dikerjakan dan konsepkonsep yang harus didiskusikan dan pertanyaan-pertanyaan yang harus
dijawab. Untuk memecahkan masalah dalam LKS tersebut.

Fase 3
Membimbing
penyelidikan
individu dan
kelompok
Fase 4
Mengembangkan
dan menyajikan
hasil karya

Peserta didik mengumpulkan informasi untuk menciptakan dan membangun
ide mereka sendiri dalam memecahkan masalah. Pada kegiatan ini peserta
didik mendiskusikan materi dengan mengamati data hasil observasi tentang
permasalahan ekonomi di lingkungannya yang ada dalam LKS. Guru
membimbing siswa dalam memecahkan masalah tersebut.
Pada tahap ini peserta didik merencanakan dan menyiapkan laporan dengan
cara berbagi tugas dengan teman
Pembuatan laporan melalui kegiatan:
- Diskusimasing masing kelompok untuk mengembangakan konsep
permasalahan ekonomi di lingkungannya berdasarkan data pengamatan
dan informasi pada yang dikonfirmasikan dengan buku siswa secara teori.
- Membuat laporan secara sistematis dan benar hasil diskusi kelompok
tentang permasalahan ekonomi.

Fase 5
Menganalisa dan
mengevaluasi

Pada tahap ini peserta didik mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang
telah dipelajari melalui diskusi kelas untuk menganalisis hasil pemecahan
masalah tentang permasalahan ekonomi di lingkungannya berikut
contohnya. Peserta diharapkan menggunakan buku sumber untuk batuan
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FASE-FASE
proses pemecahan
masalah

KEGIATAN PEMBELAJARAN
mengevaluasi hasil diskusi. Selanjutnya presentasi hasil diskusi dan
penyamakan persepsi.
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Lembar Kerja
Perancangan Penerapan Model-Model Pada Pembelajaran Ekonomi dalam inklusi kesadaran pajak

Tujuan Kegiatan :

Pada kegiatan ini diharapkan peserta mampu merancang pembelajaran
Ekonomi dalam inklusi kesadaran pajak dengan menerapkan model Project
Based Learning, Discovery Learning dan Problem Based Learning

Langkah Kegiatan :
1) Kerjakan secara berpasangan, pelajari konsep model-model pembelajaran pada hand-out dan
contoh-contoh penerapannya pada pembelajaran Ekonomi
2) Cermati lembar kerja perancangan model pembelajaran
3) Pilihlah satu subtopik/submateri/subtema untuk satu kali tatap muka yang sesuai salah satu
model. Sub topik/materi yang dipilih sebaiknya sesuai dengan topik/materi yang berhubungan
dengan inklusi kesadaran pajak yang telah dianalisis kelompok Anda pada saat Analisis Buku
4) Isilah Lembar Kerja perancangan model pembelajaran sesuai dengan model yang Anda pilih
5) Presentasikan hasil rancangan Anda
6) Perbaiki rancangan jika ada saran atau usulan perbaikan
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FORMAT PERANCANGAN MODEL PEMBELAJARAN INKLUSI KESADARAN PAJAK
Model Project Based Learning
Kompetensi Dasar

:

3.…………………............................................................
4. ..….......................................................... …………

Topik

:

………...................................................……………

Sub Topik

:

..........................................................................................

Tujuan

:

..........................................................................................

Alokasi Waktu

:

1x TM

TAHAP PEMBELAJARAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Penentuan Pertanyaan Mendasar
Mendesain Perencanaan Proyek
Menyusun Jadwal

Memonitor peserta didik dan
kemajuan proyek

Menguji Hasil

Mengevaluasi Pengalaman
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FORMAT PERANCANGAN MODEL PEMBELAJARAN
Model Discovery Learning
Kompetensi Dasar

:

3. ..…………………..........................................................
4. ..….......................................................... ……………

Topik

:

………...................................................…………………

Sub Topik

:

..............................................................................................

Tujuan

:

..........................................................................................

Alokasi Waktu

:

1x TM

TAHAP PEMBELAJARAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Stimulation (simullasi/Pemberian
rangsangan)
2. Problem statemen
(pertanyaan/identifikasi masalah)
3. Data collection (pengumpulandata)
4. Data processing (pengolahan
Data)
5. Verification (pembuktian)
6. Generalization (menarik
kesimpulan/generalisasi)
Model Pembelajaran Problem Based Learning
Kompetensi Dasar

:

3..
4..

Topik

:

Sub Topik

:

Tujuan

:

Alokasi Waktu

:

1x TM
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FASE-FASE

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Fase 1
Orientasi peserta didik kepada masalah
Fase 2
Mengorganisasikan peserta didik
Fase 3
Membimbing penyelidikan individu dan
kelompok
Fase 4
Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
Fase 5
Menganalisa dan mengevaluasi proses
pemecahan masalah
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PERANCANGAN PENERAPAN MODEL –MODEL PEMBELAJARAN
Rubrik perancangan penerapan model pembelajaran ini digunakan fasilitator untuk menilai hasil
rancangan peserta pelatihan dalam merancang contoh penerapan model pembelajaran satu topik
Ekonomi.
Langkah-langkah penilaian hasil analisis
1. Cermati tugas yang diberikan kepada peserta pelatihan pada LK - 3.1b
2. Berikan nilai pada rancangan sesuai dengan penilaian Anda terhadap hasil rancangan peserta
pelatihan

Penilaian LK- 3.1b
PERINGKAT

NILAI

Amat Baik (
AB)

90 < AB ≤ 100

KRITERIA
1. Identitas: topik, sub topik, KD dan tujuan pembelajaran dan
alokasi waktu lengkap dan benar
2. Kegiatan pada tahapan model pembelajaran sesuai dengan
topik/sub topik, KD, tujuan dan alokasi waktu
3. Kegiatan pada tahapan model pembelajaran lengkap,
sistematis dan logis ( sesuai dengan sintak atau tahapan
pembelajaran dan konsep)

Baik (B)

80 < B ≤ 90

Ada 2 aspek sesuai dengan kriteria, 1 aspek kurang sesuai

Cukup (C)

70 < C ≤ 80

Ada 1 aspek sesuai dengan kriteria, 2 aspek kurang sesuai

Kurang (K)

≤ 70

Ketiga aspek kurang sesuai

95

Materi Pelatihan Inklusi Kesadaran Pajak Tahun 2016

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk
satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan
pembelajaranpeserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiappendidik pada
satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secaralengkap dan sistematis agar pembelajaran
berlangsung secarainteraktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasipeserta
didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yangcukup bagi prakarsa, kreativitas, dan
kemandirian sesuai denganbakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis pesertadidik.RPP
disusun berdasarkanKD atau subtopik yang dilaksanakandalamsatu kali pertemuan atau lebih
(
Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013).

Prinsip Penyusunan RPP
Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsipsebagai berikut.
a. Perbedaan individual peserta didikantara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat,
potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus,
kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.
b. Partisipasi aktif peserta didik.
c. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas,
inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian.
d. Pengembangan budaya membaca dan menulisyang dirancang untuk mengembangkan
kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk
tulisan.
e. Pemberian umpan balik dan tindak lanjutRPP memuat rancangan program pemberian umpan
balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.
f. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduanantara KD, materi pembelajaran, kegiatan
pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu
keutuhan pengalaman belajar.
g. Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek
belajar, dan keragaman budaya.
h. Penerapan teknologi informasi dan komunikasisecara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai
dengan situasi dan kondisi.

Komponen dan Sistematika RPP
RPP paling sedikit memuat: (i) tujuan pembelajaran, (ii) materi pembelajaran, (iii) metode
pembelajaran, (iv) sumber belajar, dan (v) penilaian. Pada Permendikbud Nomor 81A Tahun
2013komponen-komponen tersebut secara operasional diwujudkan dalam bentuk format berikut
ini.
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Sekolah

:

Matapelajaran

:

Kelas/Semester :
Materi Pokok

:

Alokasi Waktu

:

A. Kompetensi Inti (KI)
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
1. _____________ (KD pada KI-1)
2. _____________ (KD pada KI-2)
3. _____________ (KD pada KI-3)
Indikator: __________________
4. _____________ (KD pada KI-4)
Indikator: __________________
Catatan:
KD-1 dan KD-2 dari KI-1 dan KI-2 tidak harus dikembangkan dalam indikator karena keduanya dicapai
melalui proses pembelajaran yang tidak langsung. Indikator dikembangkan hanya untuk KD-3 dan KD4 yang dicapai melalui proses pembelajaran langsung.

C. Tujuan Pembelajaran
D. Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok)
E. Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran)
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran
1. Media
2. Alat/Bahan
3. Sumber Belajar
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Pertemuan Kesatu:
a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)
b. Kegiatan Inti (...menit)
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c. Penutup (…menit)
2. Pertemuan Kedua:
a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)
b. Kegiatan Inti (...menit)
c. Penutup (…menit), dan seterusnya.
H. Penilaian
1. Jenis/teknik penilaian
2. Bentuk instrumen dan instrumen
3. Pedoman penskoran
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Hand Out

Contoh :

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan

: SMA ........................

Mata Pelajaran

: Ekonomi

Kelas / Semester

: X/1

Materi Pokok

: Pelaku kegiatan ekonomi.

Alokasi Waktu

: 3 x 45 menit (1 Pertemuan)

A. KOMPETENSI INTI
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yg dianutnya.
2. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong royong,
kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,dan mampu menggunakan
metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Kompetensi Dasar
1.1.
Mensyukuri sumber daya sebagai karunia Tuhan YME dalam rangka pemenuhan
kebutuhan.
1.2.
Mensyukuri keberadaan pelaku ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat.
2.1.
Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kreatif, mandiri, kritis dan analitis dalam
mengatasi permasalahan ekonomi.
2.2.
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri,
adil, berani, peduli, dalam melakukan kegiatan ekonomi
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3.3.
4.3.

Menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi.
Menyajikan peranan pelaku kegiatan ekonomi.

Indikator
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
4.3.1.
4.3.2.

Menjelaskan pelaku kegiatan ekonomi (RTK, RTP, RTN dan MLn).
Mengidentifikasi peranan pelaku kegiatan ekonomi (RTK, RTP, RTN dan MLn).
Menjelaskan peranan pelaku kegiatan ekonomi (RTK, RTP, RTN dan MLn).
Membuat diagram/skema peranan pelaku kegiatan ekonomi.
Mendemonstrasikan peranan pelaku kegiatan ekonomi.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Diberikan kesempatan peserta didik untuk mengamati buku teks peserta didik dapat
menjelaskan pelaku kegiatan ekonomi (RTK, RTP, RTN dan MLn), mengidentifikasi peranan
pelaku kegiatan ekonomi, dan menjelaskan peranan pelaku kegiatan ekonomi dalam
kegiatan ekonomi.
2. Dengan bertanyajawab peserta didik dapat menjelaskan pelaku kegiatan ekonomi (RTK, RTP,
RTN dan MLn), mengidentifikasi peranan pelaku kegiatan ekonomi, dan menjelaskan
peranan pelaku kegiatan ekonomi dalam kegiatan ekonomi.
3. Diberikan kesempatan peserta didik untuk mencari sumber terkait di internet, peserta didik
dapat mendiskripsikan pelaku kegiatan ekonomi (RTK, RTP, RTN dan MLn), mengidentifikasi
peranan pelaku kegiatan ekonomi, dan menjelaskan peranan pelaku kegiatan ekonomi
dalam kegiatan ekonomi.
4. Dengan melakukan pengamatan terhadap sumber belajar, peserta didik dapat menjelaskan
pelaku kegiatan ekonomi (RTK, RTP, RTN dan MLn), mengidentifikasi peranan pelaku
kegiatan ekonomi, dan menjelaskan peranan pelaku kegiatan ekonomi dalam kegiatan
ekonomi.
5. Dengan melakukan pelaporan hasil kerja, peserta didik dapat memahami tentang pelaku
kegiatan ekonomi (RTK, RTP, RTN dan MLn), mengidentifikasi peranan pelaku kegiatan
ekonomi, dan menjelaskan peranan pelaku kegiatan ekonomi dalam kegiatan ekonomi.
D. MATERI PEMBELAJARAN
1.
2.
3.
4.

Jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat
Pelaku kegiatan ekonomi dalam kegiatan ekonomi
Peranan para pelaku kegiatan ekonomi dalam kegiatan ekonomi
Model-model diagram interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi (circulair flow diagram)

E. METODE PEMBELAJARAN
1. Pendekatan
2. Model
3. Metode

: Keterampilan proses dan akhir.
: “Make-A Match”
: Ceramah bervariasi

F. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER PEMBELAJARAN
1. Media dan alat : Laptop, LCD Projector, kartu soal-kartu jawaban, alat tulis dan folio.
2. Sumber Belajar : website (e-ducation), perpustakaan dan buku-buku paket relevan.
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G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan
1. Awal

Deskripsi kegiatan
Salam, kesiapan KBM dan absen peserta didik, serta
memotivasi :

Alokasi
20 menit

 Guru memberi dan motivasi dengan menyajikan kegiatan
ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.
Apersepsi

:

 Guru memberikan apersepsi dengan menanyakan kegiatan
ekonomi dan pelaku ekonomi.
 Guru menyampaikan garis besar tujuan pembelajaran.
2. Inti

 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
membaca tentang pelaku kegiatan ekonomi (RTK, RTP,
RTN dan MLn), mengidentifikasi peranan pelaku kegiatan
ekonomi, dan interaksi para pelaku kegiatan ekonomi yang
ada dari berbagai sumber belajar.

95 menit

 Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi konsep atau
topik yang cocok untuk sesi review (satu bagian kartu soal
dan bagian kartu jawaban), model “Make-A Match”.
 Peserta didik mendapatkan satu buah kartu, setiap peserta
didik memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang.
 Setiap peserta didik mencari pasangan yang memiliki kartu
yang cocok dengan kartunya (soal-jawaban), guru
memberi waktu 15 menit untuk mencari pasangan.
 Setiap peserta didik yang dapat mencocokan kartunya
(soal-jawaban) sebelum batas waktu diberi point.
 Setelah satu babak kartu (soal-jawaban) dikocok lagi agar
pada babak berikutnya peserta didik mendapat kartu yang
berbeda dari sebelumnya.
(mengamatai-menayakan-mengeksplorasi)
 Secara acak guru akan bertanya kepada peserta didik
sebagai evaluasi kegiatan tersebut, peserta didik
menjelaskan dengan baik.
(mengasosiasi-mengkomunikasi)
3. Penutup

 Guru memberi evaluasi terhadap presentasi materi sesuai
dengan tujuan yang ingin dicapai
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 Peserta didik bersama guru membuat kesimpulan atas
hasil pembelajaran.
 Memberikan apresiasi terhadap semua peserta didik yang
terlibat aktif dan kondusif selama kegiatan pembelajaran
berlangsung.
 Memberi informasi tentang kegiatan pembelajaran sesi
berikutnya.
 Mengajak peserta didik untuk bersama-sama
mengucapkan rasa syukur

H. PENILAIAN
1. Teknik dan Bentuk Instrumen
Teknik

Bentuk Instrumen

1. Pengamatan Sikap

1. Lembar Pengamatan Sikap dan Rubrik

2. Penugasan kelompok

2. Lembaran kerja dan Rubrik

3. Tes Tertulis

3. Tes Uraian dan Pilihan Ganda (terlampir UAS)

Jakarta,
Mengetahui
Kepala SMA .......................

Guru Bidang Studi Ekonomi
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP

Satuan Pendidikan
: SMA ..........................
Mata Pelajaran
: Ekonomi
Kelas / Semester
: X/1
Materi Pokok
: Pelaku Kegiatan ekonomi.
Waktu Pengamatan
: Pelaksanaan pembelajaran
Kompetensi Dasar
1.1. Mensyukuri sumber daya sebagai karunia Tuhan YME dalam rangka pemenuhan kebutuhan.
1.2. Mensyukuri keberadaan pelaku ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2.1. Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kreatif, mandiri, kritis dan analitis dalam
mengatasi permasalahan ekonomi.
2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil,
berani, peduli, dalam melakukan kegiatan ekonomi
3.3. Menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi.
4.3. Menyajikan peranan pelaku kegiatan ekonomi.
Indikator:
1. Memiliki sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kreatif, mandiri, kritis dan analitis selama
proses pembelajaran
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, responsif dan proaktif, peduli
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran:
1. Aktif dalam pembelajaran
2. Tidak aktif dalam pembelajaran
3. Aktif dalam menyelesaikan tugas kelompok secara terus menerus dan ajeg/konsisten
Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok.
1. Berusaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok.
2. Sudah ada usaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum
ajeg/konsisten.
3. Berusaha menunjukkan adanya usaha bekerja sama dalam kegiatan kelompok secara terus
menerus dan ajeg/konsisten.
Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.
1. Tidak bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif.
2. Sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda
dan kreatif tetapi masuih belum ajeg/konsisten.
3. Sudah menunjukkan usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang
berbeda dan kreatif secara terus menerus dan ajeg/konsisten.
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Tabel Pengamatan
Sikap
No

Nama Siswa

Aktif
KB

B

Bekerjasama
SB

KB

B

SB

Toleran
KB

B

SB

1
2
3
4
5

Sikap
No

Nama Siswa

Aktif
KB

B

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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SB

KB

B

SB

Toleran
KB

B

SB
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Catatan : Bubuhkan tanda √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
Keterangan:
KB
: Kurang baik
B
: Baik
SB
: Sangat baik
Jakarta, Juli 2016
Mengetahui
Kepala SMA Negeri 85 Jakarta

Guru Bidang Studi Ekonomi

Dra. Iis Kurniasih
NIP. 195903031985032004

Dra. Siti darodjah
NIP. 196403171990032002
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INSTRUMEN PENILAIAN UNJUK KERJA
Satuan Pendidikan
: SMA Negeri 85 Jakarta
Mata Pelajaran
: Ekonomi
Kelas / Semester
: X/1
Materi Pokok
: Pelaku kegiatan ekonomi.
Waktu Pengamatan
: Pelaksanaan pembelajaran
Kompetensi Dasar
3.3. Menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi.
4.3.
Menyajikan peranan pelaku kegiatan ekonomi.
Indikator :
3.3.1. Menjelaskan pelaku kegiatan ekonomi (RTK, RTP, RTN dan MLn).
3.3.2. Mengidentifikasi peranan pelaku kegiatan ekonomi (RTK, RTP, RTN dan MLn).
3.3.3. Menjelaskan peranan pelaku kegiatan ekonomi (RTK, RTP, RTN dan MLn).
4.3.1. Membuat diagram/skema peranan pelaku kegiatan ekonomi..
4.3.2. Mendemonstrasikan peranan pelaku kegiatan ekonomi.
Tugas:
1. Peserta didik untuk membaca tentang pelaku kegiatan ekonomi (RTK, RTP, RTN dan MLn),
mengidentifikasi peranan pelaku kegiatan ekonomi, dan interaksi para pelaku kegiatan ekonomi
yang ada dari berbagai sumber belajar.
2. Setiap peserta didik mendapatkan satu buah kartu (soal-jawaban) dan mencari pasangan yang
cocok dengan kartunya.
3. Peserta didik menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru.
Tugas Mandiri:
1. Mengidentifikasi masalah tanggung jawab RTK dan RTP dalam pembayaran pajak!
2. Memecahkan masalah tanggung jawab ke dua rumah tangga dalam pembayaran pajak!

Tabel : Rubrik Penilaian Unjuk Kerja
Tingkat

Kriteria

4

Menunjukkan sikap serius melakukan pengamatan, melakukan pencatatan,
melakukan eksplorasi, menganalisis, menghubung-hubungkan antara kegiatan yang
satu dengan kegiatan lainnya secara lengkap

3

Menunjukkan sikap serius melakukan pengamatan, melakukan pencatatan,
melakukan eksplorasi, menganalisis, menghubung-hubungkan antara kegiatan yang
satu dengan kegiatan lainnya sebagian besar lengkap

2

Menunjukkan sikap serius melakukan pengamatan, melakukan pencatatan,
melakukan eksplorasi, menganalisis, menghubung-hubungkan antara kegiatan yang
satu dengan kegiatan lainnya sebagian kecil lengkap
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Tingkat

Kriteria

1

Menunjukkan sikap serius melakukan pengamatan, melakukan pencatatan,
melakukan eksplorasi, menganalisis, menghubung-hubungkan antara kegiatan yang
satu dengan kegiatan lainnya tidak lengkap

0

Tidak menunjukkan sikap serius melakukan pengamatan, melakukan pencatatan,
melakukan eksplorasi, menganalisis, menghubung-hubungkan antara kegiatan yang
satu dengan kegiatan lainnya secara lengkap

Keterangan : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup baik, 1 = kurang baik, 0 = sangat tidak baik
Tehnik penilaian :

Nilai

=

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
20

x4

Jakarta, 14 Juli 2014
Mengetahui
Kepala SMA ........................

Guru Bidang Studi Ekonomi
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Soal –soal.
No-KD-Indikator soal
No
1

Kompetensi Dasar
Menganalisis peran
pelaku kegiatan
ekonomi

Materi

Indikator soal

Peranan pelaku
kegiatan ekonomi

2

3.3.1.

Menjelaskan pelaku kegiatan
ekonomi (RTK, RTP, RTN dan
MLn).

3.3.2.

Mengidentifikasi peranan pelaku
kegiatan ekonomi (RTK, RTP,
RTN dan MLn).

3.3.3.

Menjelaskan peranan pelaku
kegiatan ekonomi (RTK, RTP,
RTN dan MLn).

Soal.
1. Sebutkan dan jelaskan dengan singkat tentang pelaku kegiatan ekonomi!
2. Jelaskan dengan singkat peranan dari pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional!
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C. LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS )
Rumusan Soal :
1. Dewasa ini masih terdapat RTK dan RTP yang belum sadar benar akan kewajibannya untuk
membayar pajak. Coba identifikasi lima kondisi di lingkunganmu yang menyebabkan
mereka kurang sadar untuk membayar pajak !
2. Kondisi kondisi tersebut merupakan permasalahan bagi perpajakan dan perekonomian
negara. Diskripsikan upaya untuk memecahkan masalah tersebut !
PEDOMAN PENILAIAN
No

Indikator

Materi

Indikator soal

Skor

1

Mengidentifikasi masalah
tanggung jawab RTK dan RTP
dalam pembayaran pajak

Pelaku
Ekonomi

5

2

Memecahkan masalah tanggung
jawab ke dua rumah tangga
dalam pembayaran pajak

Pelaku
Ekonomi

5
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4.2. Penilaian Autentik
Pada Kurikulum 2013, penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan,
dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi
relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Untuk melengkapi perangkat
pembelajaran Ekonomi dengan suatu model, diperlukan jenis-jenis penilaian yang sesuai. Pada uraian
berikut disajikan beberapa contoh penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan pada pembelajaran
Ekonomi. Anda dapat mengembangkan lagi sesuai dengan topik dan kompetensi dasar yang harus
dicapai peserta didik.
4.2.1. Penilaian Sikap
Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri (self assessment),
penilaian “teman sejawat” (peer assessment) oleh peserta didik, dan jurnal (Direktorat Pembinaan SMA,
Ditjen Pendidikan Menengah, 2013). Sikap bermula dari perasaan (suka atau tidak suka) yang terkait
dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu/objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari
nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang.Penilaian sikap yang dapat dilakukan oleh
para guru dengan menilai perilaku sehingga penilaian sikap dilakukan dengan cara observasi perilaku.
Perilaku seseorang pada umumnya menunjukkan kecenderungan seseorang dalam sesuatu
hal.Kompetensi sikap pada pembelajaran Ekonomi yang harus dicapai peserta didik sudah terinci pada
KD dari KI 1 dan KI 2. Guru Ekonomi dapat merancang lembar pengamatan penilaian sikap untuk
masing-masing KD sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran yang disajikan. Hasil
observasidapat dijadikan sebagai umpan balik dalam pembinaan. Contoh penilaian kompetensi sikap
dalam pembelajaran Ekonomi.

a. Penilaian kompetensi sikap melalui observasi
Penilaian sikap atau perilaku dapat dilakukan oleh guru pada saat peserta didik melakukan pratikum
atau diskusi, guru dapat mengembangkan lembar observasi seperti contoh berikut.
1. Penilaian kompetensi sikap melalui observasi
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Lembar penilaian kegiatan praktek Akuntansi

Mata Pelajaran

:

EKONOMI

Kelas/Semester

: .....................

Topik/Subtopik

:

..............................

Indikator

:

Peserta didik menunjukkan perilaku ilmiah disiplin, tanggung jawab, jujur, teliti
dalam merancang dan melakukan praktek dalam pembelajaran Ekonomi

Berikan skor pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan terhadap peserta didik selama kegiatan .
1. jika tidak pernah berperilaku dalam kegiatan
2. jika kadang-kadang berperilaku dalam kegiatan
3. jika sering berperilaku dalam kegiatan
4. jika selalu berperilaku dalam kegiatan
No

Nama Siswa

1.

.....................

Disiplin

Tanggung
jawab

Jujur

2.
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Kreatif

ilmiah

Jumlah
Skor
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a. Lembar Penilaian Sikap/Perilaku pada saat Diskusi
Lembar Penilaian Kegiatan Diskusi

Mata Pelajaran

:

EKONOMI

Kelas/Semester

:

X/1

Topik/Subtopik

:

...................................

Indikator

:

Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama, santun, toleran, responsif dan
proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan
membuat keputusan.

Berikan skor pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.
1. jika tidak pernah berperilaku dalam kegiatan
2. jika kadang-kadang berperilaku dalam kegiatan
3. jika sering berperilaku dalam kegiatan
4. jika selalu berperilaku dalam kegiatan

No

Nama Siswa

1.

................

Kerja
sama

Santun

Toleran

Responsif

Proaktif

Penilaian sikap untuk setiap peserta didik dapat menggunakan rumus berikut

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 =

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡𝐬𝐤𝐨𝐫
𝐱𝟏𝟎𝟎
𝟐𝟒

Dengan predikat:
PREDIKAT

NILAI

Sangat Baik ( SB)

80 ≤ AB ≤ 100

Baik (B)

70 ≤ B ≤ 79

Cukup (C)

60 ≤ C ≤ 69

Kurang (K)

<60
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Skor
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b. Penilaian Sikap melalui Penilaian Diri
Penilaian diri dapat dilakukan pada setiap selesai mempelajari satu D.
Contoh Format Penilaian Diri untuk Tugas Proyek EKONOMI
Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda V pada kolom yang sesuai dengan keadaan
dirimu yang sebenarnya.
No

Pernyataan

1

Selama melakukan tugas kelompok saya bekerjasama
dengan teman satu kelompok

2

Saya mencatat data dengan teliti dan sesuai dengan fakta

3

Saya melakukan tugas sesuai dengan jadwal yang telah
dirancang

4

Saya membuat tugas terlebih dahulu dengan membaca
literatur yang mendukung tugas

5

……………………………………….

YA

TIDAK

Dari penilaian diri ini Anda dapat memberi skor misalnya YA=2, Tidak =1 dan membuat rekapitulasi bagi
semua peserta didik. Penilaian diri juga dapat diberikan untuk mengukur pencapaian kompetensi
pengetahuan, misalnya peserta didik diminta mengerjakan soal-soal sebelum ulangan akhir bab
dilakukan dan mencocokan dengan kunci jawaban yang tersedia pada buku siswa. Berdasarkan hasilnya,
diharapkan peserta didik akan belajar kembali pada topik-topik yang belum mereka kuasai.
2. Penilaian Sikap melalui Penilaian antar Peserta Didik
Penilaian sikap pada kurikulum 2013 juga dapat diperoleh dari Penilaian Antar Peserta Didik. Penilaian
ini merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan
pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik. Dalam
bentuk daftar cek dan skala penilaian (rating scale). Kalimat pernyataan dibuat dirumuskan secara
sederhana, namun jelas dan tidak berpotensi munculnya penafsiran makna ganda/berbeda dan
penilaian dapat dilakukan oleh peserta didik
Contoh penilaian antar peserta didik
Mata Pelajaran
: EKONOMI
Kelas/Semester : X / 1
Topik/Subtopik
: ...................................
Indikator
: Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama, santun, toleran, responsif dan
proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan
membuat keputusan.
-

Amati perilaku temanmu dengan cermat selama mengikuti pembelajaran Ekonomi.
Berikan tanda v pada kolom yang disediakan berdasarkan hasil pengamatanmu.
Serahkan hasil pengamatanmu kepada gurumu
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Dilakukan/muncul
No

Perilaku
YA

1

Mau menerima pendapat teman

2

Memaksa teman untuk menerima pendapatnya

3

Memberi solusi terhadap pendapat yang bertentangan

4

Mau bekerjasama dengan semua teman

5

......................................

TIDAK

Keterangan:
1. Perilaku/sikap pada instrumen di atas ada yang positif (no 1.3 dan 4) dan ada yang negatif (no 2)
Pemberian skor untuk perlaku positif = 2, Tidak = 1. Untuk yang negatif Ya = 1 dan Tidak = 2
2. Selanjutnya guru dapat membuat rekapitulasi hasil penilaian menggunakan format berikut.

Skor perilaku/sikap
No

Nama

1

…….

2

Deti

Jumlah
1

2

3

4

5

2

2

1

2

2

3

Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus:
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

Jumlah skor
x100
2 x jumlah perilaku
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c. Penilaian diri setelah melaksanakan suatu tugas.
Contoh format penilaian diri setelah peserta didik mengerjakan Tugas Proyek Ekonomi
Penilaian Diri
Tugas:............................

Nama:..........................
Kelas:..............................

Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda V pada kolom yang sesuai dengan
keadaan dirimu yang sebenarnya.
No

Pernyataan

1

Selama melakukan tugas kelompok saya bekerjasama
dengan teman satu kelompok

2

Saya mencatat data dengan teliti dan sesuai dengan fakta

3

Saya melakukan tugas sesuai dengan jadwal yang telah
dirancang

4

Saya membuat tugas terlebih dahulu dengan membaca
literatur yang mendukung tugas

5

……………………………………….

YA

TIDAK

Dari penilaian diri ini Anda dapat memberi skor misalnya YA=2, Tidak =1 dan membuat rekapitulasi bagi
semua peserta didik. Penilaian diri, selain sebagai penilaian sikap jujur juga dapat diberikan untuk
mengukur pencapaian kompetensi pengetahuan, misalnya peserta didik diminta mengerjakan soal-soal
sebelum ulangan akhir bab dilakukan dan mencocokan dengan kunci jawaban yang tersedia pada buku
siswa. Berdasarkan hasilnya, diharapkan peserta didik akan belajar kembali pada topik-topik yang belum
mereka kuasai. Untuk melihat hasil penilaian diri peserta didik, guru dapat membuat format rekapitulasi
penilaian diri peserta didik dalam satu kelas.
Contoh.
REKAPITULASI PENILAIAN DIRI PESERTA DIDIK
Mata Pelajaran:...........................................
Topik/Materi:..............................................
Kelas:..........................................................
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Skor Pernyataan Penilaian Diri
No

Nama

Jumlah
1

2

3

.....

.....

1

Afgan

2

1

2

.....

.....

2

Aliva

2

2

1

.....

....

Nilai

Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus:
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

Jumlah skor
x100
2 x jumlah pernyataan

2) Penilaian Sikap melalui Penilaian antar Peserta Didik
Penilaian sikap pada Kurikulum 2013 juga dapat diperoleh dari Penilaian Antar Peserta Didik. Penilaian
ini merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan
pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik dalam
bentuk daftar cek dan skala penilaian. Kalimat pernyataan dirumuskan secara sederhana, namun jelas
dan tidak berpotensi munculnya penafsiran MAna ganda/berbeda dan penilaian dapat dilakukan oleh
peserta didik

Penilaian antar Peserta Didik
Mata Pelajaran

:

Ekonomi

Kelas/Semester

:

X/2

Topik/Subtopik

:

...................................

Indikator

:

Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama, santun, toleran, responsif dan
proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan
membuat keputusan.

Format Penilaian
Penilaian antar Peserta Didik
Topik/Subtopik: ........................................
Tanggal Penilaian: .....................................

Nama Teman yang dinilai: ........................
Nama Penilai:............................................

Amati perilaku temanmu dengan cermat selamat mengikuti pembelajaran Ekonomi
Berikan tanda v pada kolom yang disediakan berdasarkan hasil pengamatannu.
Serahkan hasil pengamatanmu kepada gurumu

-

Dilakukan/muncul
No

Perilaku
YA

1.

Mau menerima pendapat teman
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2.

MeMAsa teman untuk menerima pendapatnya

3.

Memberi solusi terhadap pendapat yang bertentangan

4.

Mau bekerjasama dengan semua teman

5.

......................................

Pengolahan Penilaian:
1. Perilaku/sikap pada instrumen di atas ada yang positif (no 1.2dan 4) dan ada yang negatif
(no 2) Pemberian skor untuk perlaku positif = 2, Tidak = 1. Untuk yang negatif Ya = 1 dan
Tidak = 2
2. Selanjutnya guru dapat membuat rekapitulasi hasil penilaian menggunakan format berikut.

Skor Perilaku
No

Nama

1

…….

2

Ami

Jumlah
1

2

3

4

5

2

2

1

2

2

Nilai

9

3

Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus:
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

Jumlah skor
x100
2 x jumlah perilaku

Penilaian Sikap melalui Jurnal
Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan
tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Jurnal dapat
memuat penilaian peserta didik terhadap aspek tertentu secara kronologis. Kriteria jurnal:

-

Mengukur capaian kompetensi sikap yang penting.
Sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator.
Menggunakan format yang sederhana dan mudah diisi/digunakan.
Dapat dibuat rekapitulasi tampilan sikap peserta didik secara kronologis.
Memungkinkan untuk dilakukannya pencatatan yang sistematis, jelas dan komunikatif.
Format pencatatan memudahkan dalam pemaknaan terhadap tampilan sikap peserta didik
Menuntun guru untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan peserta didik.
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Kelebihan yang ada pada jurnal adalah peristiwa/kejadian dicatat dengan segera. Dengan demikian,
jurnal bersifat asli dan objektif dan dapat digunakan untuk memahami peserta didik dengan lebih tepat.
Sementara itu, kelemahan yang ada pada jurnal adalah reliabilitas yang dimiliki rendah dan menuntut
waktu yang banyak.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat jurnal adalah:
1) Catatan atas pengamatan guru harus objektif
2) Pengamatan dilaksanakan secara selektif, artinya yang dicatat hanyalah kejadian/peristiwa
yang berkaitan dengan Kompetensi Inti.
3) Pencatatan segera dilakukan (jangan ditunda-tunda)
4) Setiap peserta didik memiliki Jurnal yang berbeda ( Kartu Jurnal yang berbeda)
Pedoman umum penskoran jurnal:
1) Penskoran pada jurnal dapat dilakukan dengan menggunakan skala likert. Sebagai contoh skala
1 sampai dengan 4.
2) Setiap aspek yang sesuai dengan indikator yang muncul pada diri peserta didik diberi skor 1,
sedangkan yang tidak muncul diberi skor 0.
3) Jumlahkan skor pada masing-masing aspek,skor yang diperoleh pada masing-masing aspek
kemudian direratakan
4) Nilai Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K) ditentukan dengan cara menghitung
rata-rata skor dan membandingkan dengan kriteria penilaian
Model Pertama
Contoh Format Jurnal
JURNAL

Aspek yang diamati: ………………………….
Kejadian

Nama Peserta Didik:
………………………….

: ………………………….

Nomor peserta Didik:
………………………….

Tanggal: ………………………….

Catatan Pengamatan Guru:
............................................................................................................................
..................................................................................................................
....................................................................................................
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Petunjuk pengisian jurnal (diisi oleh guru):
1) Tulislah identitas peserta didik yang diamati, tanggal pengamatan dan aspek yang diamati oleh
guru.
2) Tuliskan kejadian-kejadian yang dialami oleh Peserta didik baik yang merupakan kekuatan maupun
kelemahan Peserta didik sesuai dengan pengamatan guru terkait dengan Kompetensi Inti.
3) Simpanlah kartu tersebut di dalam folder masing-masing Peserta didik

Model Kedua
Petunjuk pengisian jurnal sama dengan model ke satu (diisi oleh guru)
Contoh Format Jurnal
JURNAL
Nama Peserta Didik: …………...........................................……..
Kelas: .....................................................................................
Aspek yang diamati: ………...........................................………..

NO

HARI/TANGGAL

KEJADIAN

KETERANGAN/
TINDAK LANJUT

1.
...

4.2.2. Penilaian Pengetahuan
Penilaian pengetahuan dapat berupa tes tulis, lisan dan penugasan. Instrumen tes tulis umumnya
menggunakan soal pilihan ganda dan soal uraian.
Pada pembelajaranEkonomi yang menggunakan pendekatanscientific,instrumen penilaian harusdapat
menilai
keterampilan
berpikirtingkattinggi(HOTS,“HigherOrder
thinkingSkill”
)mengujiprosesanalisis,sintesis, evaluasi bahkansampai kreatif.Untuk menguji keterampilan berpikir
peserta didik, soal-soal untuk menilai hasilbelajar Ekonomi dirancang sedemikian
rupasehinggapesertadidikmenjawab soal melalui proses berpikir yang sesuai dengan kata kerja
operasional dalam taksonomi Bloom.Misalnya untukmenguji ranah analisis peserta didik pada
pembelajaranIPA, gurudapatmembuatsoaldenganmenggunakankatakerja operasional yang termasuk
ranah analisis seperti menganalisis, mendeteksi, mengukur, dan menominasikan.Ranah evaluasi
contohnya membandingkan, menilai, memprediksi,dan menafsirkan.Penugasan adalah penilaian yang

119

Materi Pelatihan Inklusi Kesadaran Pajak Tahun 2016

dilakukan oleh pendidik yang dapat berupa pekerjaan rumah baik secara individu ataupun kelompok
sesuai dengan karakteristik tugasnya.
Teknik dan bentuk instrumen penilaian kompetensi pengetahuan dapat dilihat pada tabel berikut:
Teknik dan Bentuk Instrumen Penilaian
Teknik Penilaian

Bentuk Instrumen
Pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan,
dan uraian.

Tes tulis

Daftar pertanyaan.

Tes lisan

Pekerjaan rumah dan/atau tugas yang dikerjakan secara individu
atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.

Penugasan

1. Tes Tulis
Soal Pilihan Ganda
Topik

:

Indikator :
Soal

Jenis pajak
Mengidentifikasi yang termasuk jenis pajak pusat dengan disajikan 5 jenis pajak .

:

Berikut ini disajikan jenis pajak :
1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2. Pajak Hiburan
3. Pajak Penghasilan (PPh)
4. Bea Meterai
5. PBB untuk Perkebunan , Perhutanan, dan pertambangan
Jenis pajak di atas yang termasuk pajak pusat adalah ....
A. 1. 2, dan 3
B. 1, 3, dan 4
C. 2, 4, dan 5
D. 3, 4, dan 5
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Soal Uraian
Indikator :
Soal

Menghitung besarnya pajak penghasilan (PPh)

:

1). Tn. rahman seorang pengusaha toko bahan bangunan, isteri tidak bekerja dan memiliki 2 orang anak
yang belum dewasa. Selama tahun pajak 2013, ia memiliki penghasilan bruto sebesar Rp
750.000.000,00. Jika besarnya tarif norma penghasilan neto untuk pedagang toko bahan
bangunan adalah 20%, maka berapa besarnya PPh terutang tahun pajak 2013!
2). Apabila diketahui pada awal tahun pajak 2013 Tn. Bambang memiliki tanah dan rumah dengan luas
masing-masing 700 m2 dan 300 m2, dengan NJOP masing-masing Rp300.000,00 per m2 untuk
tanah dan Rp350.000,00 per m2 untuk bangunan. Besar NJOPTKP yang telah ditetapkan
Pemerintah Daerah setempat adalah Rp10.000.000,00. Besar PBB tahun pajak 2013 yang
terutang berdasarkan data diatas adalah sebesar:

4.2.3. Penilaian Keterampilan
Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut
peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, projek,
dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale)
yang dilengkapi rubrik. Rubrik adalah daftar kriteria yang menunjukkan kinerja, aspek-aspek atau
konsep-konsep yang akan dinilai, dan gradasi mutu, mulai dari tingkat yang paling sempurna sampai
yang paling buruk.Rubrik kunci adalah rubrik sederhana berisi seperangkat kriteria yang menunjukkan
indikator esensial paling penting yang dapat menggambarkan capaian kompetensi peserta didik.
Tes Praktik
Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas
atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi.
Contoh Tes Praktik
Topik

:

KI

: 4. Mengolah, menalar, menyaji, dan menciptadalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta
bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah
keilmuan.

KD

: 4.5 Mempraktikkan siklus akuntansi perusahaan jasa

Indikator :

Praktek Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan Jasa

Melakukan praktek siklus akuntansi perusahaan jasa secara manual dan komputerisasi.

Lembar Pengamatan
No
1.

Nama

Laporan Neraca

………………………

2.
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Rubrik
No

Keterampilan
yang dinilai

Skor

1

Menyiapkan
Neraca Lajur

40

2

Laporan Neraca

20

3

Laporan Laba/
Rugi

20

3

Laporan
Perubahan Modal

20

Jumlah Skor

100

Rubrik

-

Format Neraca lajur
Kesesuaian neraca saldo awal
Kesesuaian neraca saldo yang disesuaikan
Kesesuaian nilai masing akun
Keseimbangan saldo

-

Kesesuaian format
Kesesuaian akun dan nilainya masing masing
Kesesuaian dengan neraca lajur
Keseimbangan saldo

-

Kesesuaian format
Kesesuaian akun dan nilainya masing masing
Kesesuaian dengan neraca lajur
Kesesuaian besarnya laba/ Rugi

-

Membuang larutan atau sampah ketempatnya
Membersihkan alat dengan baik
Membersihkan meja praktikum
Mengembalikan alat ke tempat semula

Penilaian Proyek
Projek adalah tugas-tugas belajar (learning tasks) yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan,
dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Pada pembelajaran Ekonomi tugas
proyek dapat berupa tugas merancang alat atau penelitian sederhana
Contoh Penilain Proyek :
Pengamatan pada permasalahan pembayaran Pajak Bumi dan bangunan (PBB) di
daerah.........
Nama Siswa/Kelompok :
Aspek yang dinilai

1

Pengetahuan dan Keterampilan
1. merencanakan pengamatan
a. mempersiapkan prosedur kerja:
 Pembagian kelompok
 Tugas masing masing anggota kelompok
 Lporan masing masing anggota kelompok
b. mempersiapkan peralatan:
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2
3
V
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 Penyusunan instrumen pengamatan
 Pembahasan instrumen pengamatan
2. aktivitas pengamatan :
a. Penggalian data
 Permasalahan ekonomi tentang pembayaran PBB di pusat kota
 Permasalahan ekonomi tentang pembayaran PBB di pinggiran
kota
 Permasalahan ekonomi tentang pembayaran PBB di pedesaan.
b. Pengolahan data
 Pengolahan data kuatitatip
 Pengolahan data kualitatip
 Analisis data
3. Menggambarkan hasil pengamatan
 menuangkan data dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar.
 Interpretasi data
4. Pembuatan catatan hasil pengamatan
 Catatan hasil pengamatan individu.
 Catatan hasil pengamatan kelompokal
5. pelaporan
 Menuliskan semua langkah yang telah dilakukan, data yang
diperoleh sampai penyajian hasil.
 Dideskripsikan melalui sistematika laporan yang telah
ditetapkan.
 Memberikan saran atau rekomendasi
Sikap
1. mampu bekerjasama
2. sistematis dalam mengerjakan tugas
3. serius dalam mengerjakan tugas
4. Disiplin
Komentar:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Keterangan: Skor 4= Baik sekali, 3= Baik, 2= Cukup, 1=Kurang.
Penilaian Portofolio
Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya
peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif-integratif untuk mengetahui minat,
perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Salah satu
contoh portofolio adalahmembuat laporan pengamatan dan pengukuran atau laporan proyek
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Lembar Kerja

PERANCANGAN PENILAIAN DALAM INKLUSI KESADARAN PAJAK
DALAM PEMBELAJARAN EKONOMI

Tujuan Kegiatan:

Pada kegiatan ini diharapkan peserta mampu merancang instrumen penilaian
sikap, pengetahuan dan keterampilan dalaminklusi kesadaran pajak dalam
pembelajajaran Ekonomi

Langkah Kegiatan :
1. Kerjakan dalam kelompok, cermati contoh-contoh pengembangan instrumen penilaian sikap,
pengetahuan dan keterampilan serta lembar kerja perancangan instrumen penilaian
2. Pilihlah satu subtopik/submateri/subtema untuk dari satu Kdyang berhubungan dengan inklusi
kesadaran pajak dalam pembelajaran ekonomi.
3. Isilah Lembar Kerja perancangan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan dengan contoh
instrumen untuk masing-masing bentuk penilaian
4. Presentasikan hasil kerja kelompok Anda
5. Perbaiki rancangan instrumen penilaian jika ada saran atau usulan perbaikan
Format:
Identitas Materi
Kompetensi Dasar

:

3. ..………………….................................................................
4…. ………………..............................................................…..
2.........................................................................................

Topik/Materi

:

……………………………….....................................................…..

Sub Topik/Sub Materi

:

...........................................................................................

1. Instrumen Penilaian Sikap
Indikator: ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
a. Observasi
b. Penilaian Diri
c. Antar Peserta Didik
d. Jurnal
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2. Instrumen Penilaian Pengetahuan
Indikator : ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
b. Tes Tertulis

-

Pilihan Ganda

-

Uraian

c. Tes Lisan

d. Tes Penugasan

3. Instrumen Penilaian Keterampilan
Indikator: ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

a. Tes Praktik

b. Tes Proyek
- Proyek

- Produk

c. Portofolio
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R- 3.2

RUBRIK PENILAIAN PERANCANGAN PENILAIAN INKLUSI KESADARAN PAJAK DALAM PEMBELAJARAN
EKONOMI
Rubrik penilaian ini digunakan fasilitator untuk menilai hasil rancangan peserta pelatihan yang meliputi
rancangan instrumen penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pada penilaian sikap peserta
ditugaskan dalam kelompoknya membuat instrumen observasi, penilaian diri, penilaian antar teman
dan jurnal. Pada penilaian pengetahuan peserta ditugaskan membuat intrumen tes tertulis (Pilihan
Ganda dan Uraian), tes lisan, tugas, sedangkan pada penilaian keterampilan peserta ditugaskan
membuat instrumen tes praktik, tes proyek dan tugas portofolio
Langkah-langkah penilaian
1. Cermati kriteria penilaian produk peserta
2. Berikan nilai pada setiap produk intrumen sesuai dengan penilaian Anda terhadap produk
tersebut menggunakan criteria penilaian nilai sebagai berikut
Penilaian Sikap
PERINGKAT
Amat Baik
( AB)

NILAI
90 < AB ≤
100

KRITERIA
1.
2.
3.
4.

Terdapat identitas instrumen : KD, topik, sub topik dengan lengkap
Terdapat indikator yang dirumuskan dengan benar
Terdapat empat bentuk instrumen penilaian sikap
Seluruh instrumen penilaian dibuat sesuai kriteria
pengembangannya

Baik (B)

80 < B ≤ 90

Ada 3 aspek sesuai dengan kriteria, 1 aspek kurang sesuai

Cukup (C)

70 < C ≤ 80

Ada 2 aspek sesuai dengan kriteria, 2 aspek kurang sesuai

Kurang (K)

≤ 70

Ada 1 aspek sesuai dengan kriteria, 3 aspek kurang sesuai

Penilaian Pengetahuan
PERINGKAT
Amat Baik
( AB)

NILAI
90 < AB ≤
100

KRITERIA
1.
2.
3.
4.

Terdapat identitas instrumen : KD, topik, sub topik dengan lengkap
Terdapat indikator yang dirumuskan dengan benar
Terdapat empat bentuk instrumen penilaian sikap
Seluruh instrumen penilaian dibuat sesuai kriteria
pengembangannya

Baik (B)

80 < B ≤ 90

Ada 3 aspek sesuai dengan kriteria, 1 aspek kurang sesuai

Cukup (C)

70 < C ≤ 80

Ada 2 aspek sesuai dengan kriteria, 2 aspek kurang sesuai

Kurang (K)

≤ 70

Ada 1 aspek sesuai dengan kriteria, 3 aspek kurang sesuai
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Penilaian Keterampilan
PERINGKAT
Amat Baik
( AB)

NILAI
90 < AB ≤
100

KRITERIA
1.
2.
3.
4.

Terdapat identitas instrumen : KD, topik, sub topik dengan lengkap
Terdapat indikator yang dirumuskan dengan benar
Terdapat empat bentuk instrumen penilaian sikap
Seluruh instrumen penilaian dibuat sesuai kriteria
pengembangannya

Baik (B)

80 < B ≤ 90

Ada 3 aspek sesuai dengan kriteria, 1 aspek kurang sesuai

Cukup (C)

70 < C ≤ 80

Ada 2 aspek sesuai dengan kriteria, 2 aspek kurang sesuai

Kurang (K)

≤ 70

Ada 1 aspek sesuai dengan kriteria, 3 aspek kurang sesuai
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MATERI PELATIHAN # 5 :
PRAKTIK PEMBELAJARAN INKLUSI KESADARAN PAJAK
5.1 Skenario Kegiatan Pembelajaran
5.2 Praktik Pembelajaran Terbimbing

128

Materi Pelatihan Inklusi Kesadaran Pajak Tahun 2016

5.1 Skenario Kegiatan Pembelajaran
MATERI PELATIHAN PRAKTIK PEMBELAJARAN TERBIMBING
ALOKASI WAKTU
: 28 JP (@ 45 MENIT)
JENJANG
: SMA
MATA PELAJARAN
: EKONOMI
TAHAPAN
KEGIATAN

DESKRIPSI KEGIATAN

WAKTU

PERSIAPAN

Dilakukan dengan mengecek kelengkapan alat pembelajaran, seperti
LCD Projector, Laptop, File, Active Speaker, dan Laser Pointer, atau
media pembelajaran lainnya.

KEGIATAN
PENDAHULUAN

Pengkondisian Peserta

KEGIATAN INTI

Analisis Video Pembelajaran

75 Menit

Peserta mengamati tayangan video pembelajaran Ekonomi

25 Menit

Peserta berdiskusi untuk menganalisis tayangan video pelaksanaan
pembelajaran .

50 Menit

Penyusunan RPP

270 Menit

Peserta mendiskusikan rambu-rambu penyusunan RPP yang
mengacu pada Standar Proses dan pendekatan saintifik.

40 Menit

15 Menit

Fasilitator menjelaskan tujuan, kompetensi, indikator, alokasi waktu,
dan skenario kegiatan pembelajaran materi pelatihan Praktik
Pembelajaran Terbimbing.

Peserta menyusun RPP Ekonomi secara berkelompok menggunakan 120 Menit
model pembelajaran yang sesuai dengan topik yang terpilih. Peserta
disarankan menggunakan referensi lain yang relevan.
Peserta menelaahRPP yang disusun kelompok lain sesuai format
telaah RPP dan memberikan rekomendasi

30 Menit

Peserta merevisi RPP berdasarkan hasil telaah.

30 Menit

Peserta mempresentasikan hasil RPP yang sudah direvisi (sampel
yang akan digunakan pada peerteaching).

40 Menit

Ice Breaker

10 Menit

Peer Teaching

450 Menit
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KEGIATAN
PENUTUP

Faslitator menginformasikan panduan tugas praktik dan instrumen
penilaian pelaksanaan pembelajaran melalui peer teaching.

40 Menit

Peserta mempraktikkan pembelajaran Ekonomi melalui peer
teaching untuk satu kali tatap muka ( 1 JP). Peserta melakukan peer
teaching( 5peserta perwakilan masing-masing kelompoknya menjadi
guru model) , waktu untuk untuk persiapan dan pelaksaaan peer
teaching adalah 60 menit. Selama peerteaching fasilitator dan dua
orang peserta secara bergiliran menilai kegiatan peer teaching
menggunakan instrumen penilaian pelaksanaan pembelajaran.

300 Menit

Fasilitator dan peserta melakukan refleksi terhadap pelaksanaan
peer teaching.

50 Menit

Melakukan refleksi dan umpan balik tentangproses pembelajaran
pada materi pelatihan Praktik Pembelajaran Terbimbing.

25 Menit

Fasilitator menutup pembelajaran

5.2 Praktik Pembelajaran Terbimbing
Proses pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013 mengacu pada pendekatan dan model yang
sesuai dengan standar proses, penilaian dan standar implementasi pada pembelajaran. Untuk
memenuhi hal tersebut guru harus berlatih mulai dari perencanaan pembelajaran sampai
pelaksanaannya. Pada pelatihan ini disajikan materi Praktik Pembelajaran Terbimbing dengan tujuan
agar guru dapat berlatih menyajikan pembelajaran di kelas yang sesuai dengan standar yang telag
ditetapkan melalui pengamatan video inklusi kesadaran pajak , penyusunan RPP, dan praktik
pembelajaran( peerteaching)
Kompetensi yang Dicapai
1) Mengkaji pelaksanaan inklusi kesadaran pajak dalam pembelajaran ekonomi yang menerapkan
pendekatan saintifik dengan memperhatikan karakteristik peserta didik baik dari aspek fisik, moral,
sosial, kultural, emosional, maupun, intelektual.
2) Menyusun RPP inklusi kesadaran pajak dalam pembelajaran ekonomi yang menerapkan
pendekatan saintifik sesuai model belajar yang relevan dengan mempertimbangkan karakteristik
peserta didik baik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, maupun intelektual
3) Melaksanakan pembelajaran yang menerapkan pendekatan saintifik dengan memperhatikan
karakteristik peserta didik baik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, maupun,
intelektual.
Indikator
1)
2)
3)
4)
5)

Menganalisis simulasi pembelajaran melalui tayangan video pembelajaran inklusi kesadaran pajak
Mengidentifikasi rambu-rambu penyusunan RPP inklusi kesadaran pajak .
Menyusun RPP yang sesuai dengan SKL, KI, dan KD; Standar Proses; dan pendekatan saintifik
Meleaah RPP sesuai dengan kriteria
Melaksanakan peer teaching yang menerapkan pendekatan saintifik dan penilaian autentik
menggunakan RPP yang telah disusun.
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6)

Menilai pelaksanaan peer teaching peserta lain

Langkah Kegiatan
1. Analisis Video inklusi kesadaran pajak
Mengamati
tayangan video
pembelajaran
inklusi
perpajaran

Kerja
kelompok
mengidentifik
asi aspek
aspek
kegiatan
pembelajaran
pada video

Presentasi
hasil diskusi
analisis
tayangan
video

Kerja Kelompok
menyusun RPP
untuk satu KD
dalam inklusi
kesadaran pajak

Telah RPP hasil
kerja kelompok
lain dan merevisi
RPP berdasarkan
hasil telaah

Penyimpulan
hasil diskusi
kelompok dan
rangkuman
hasil

2. Penyusunan RPP
Mendiskusikan
rambu-rambu
penyusunan
RPP yang
sesuai standar
Proses

Presentasi
RPP yang telah
direvisi dan
Penyimpulan
hasil diskusi

3. Peer Teaching
Diskusi
tentang
instrumen
penilaian
pelaksanaan
pembelajaran
inklusi
kesadaran
pajak

Mempraktikkan
pembelajaran
inklusi
kesadaran pajak
sesuai dengan
RPP ekonomi
yang telah
disusun melalui
peer teaching

Melakukan
refleksi terhadap
pelaksanaan peer
teaching
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Lembar Kerja

Format Pengamatan Praktik Pelaksanaan Pembelajaran Inklusi kesadaran Pajak
( Mata Pelajaran Ekonomi SMA)

Nama Peserta: __________________________________________
Asal Sekolah: ___________________________________________
Mata Pelajaran: . _________________________________________
Kelas: __________________________________________________
Topik/Subtopik: __________________________________________

Aspek yang Diamati

Ya

Kegiatan Pendahuluan
Apersepsi dan Motivasi
1

Mengondisikan suasana belajar yang
menyenangkan

2

Mengaitkan materi sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari

3

Menyampaikan manfaat materi pembelajaranyang
akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari

4

Menyampaikan garis besar cakupan materi

Penyampaian kompetensi, rencana kegiatan dan penilaian
1

Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai

2

Menyampaikan garis besar kegiatan yang akan
dilakukan

3.

Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang
akan digunakan

Kegiatan Inti
Penguasaan materi pembelajaran
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Saran Perbaikan
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1

Kemampuan menyesuaikan materi dengan
kompetensi dasar

2

Kemampuan mengkaitkan materi dengan
pengetahuan lain yang relevan, perkembangan
Iptek, dan kehidupan nyata.

3

Menyajikan pembahasan materi pembelajaran
dengan tepat.

Penerapan strategi pembelajaran yang mendidik
1

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
kompetensi yang akan dicapai

2

Menyajikan materi secara sistematis (mudah ke
sulit, dari konkrit ke abstrak)

3

Menguasai kelas

4

Melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan
partisipasi aktif peserta didik dalam mengajukan
pertanyaan

5

Melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan
partisipasi aktif peserta didik dalam
mengemukakan pendapat

6

Melaksanakan pembelajaran yang
mengembangkan keterampilan peserta didik
sesuai dengan materi ajar

7

Melaksanakan pembelajaran yang bersifat
kontekstual

8

Melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan
kebiasaan dan sikap positif (nurturant effect)

9

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
alokasi waktu yang direncanakan

Penerapan Pendekatan Saintifik
1

Memfasilitasi dan menyajikan kegiatan bagi
peserta didik untuk mengamati
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2

Memancing peserta didik untuk bertanya apa,
mengapa dan bagaimana

3

Menfasilitasi dan menyajikan kegiatan bagi peserta
didik untuk mengumpulkan informasi

4

Memfasilitasi dan menyajikan kegiatan bagi
peserta didik untuk mengasosiasikan data dan
informasi yang dikumpulkan

5

Menfasilitasi dan menyajikan kegiatan bagi peserta
didik untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan
keterampilan yang diperolehnya

Pemanfaatan media/sumber belajar dalam pembelajaran
1

Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan
media belajar

2

Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan
sumber pembelajaran

3

Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan
media belajar

4

Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan
sumber pembelajaran

5

Menghasilkan pesan yang menarik

Pelaksanaan penilaian pembelajaran
1

Melaksanakan Penilaian Sikap

2

Melaksanakan Penilaian Pengetahuan

3

Melaksanakan Penilaian Keterampilan

Pelibatan peserta didik dalam pembelajaran
1

Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik
melalui interaksi guru, peserta didik, sumber
belajar

2

Merespon positif partisipasi peserta didik

3

Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons
peserta didik
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4

Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta
didik dalam belajar

Penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam
pembelajaran
1

Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar

2

Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar

Kegiatan Penutup
Penutup pembelajaran
1

Menfasilitasi dan membimbing peserta didik
merangkum materi pelajaran

2

Menfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk
merefleksi proses dan materi pelajaran

3

Memberikan umpan balik terhadap proses dan
hasil pembelajaran

4

Melakukan penilaian

5

Merencanakan kegiatan tindak lanjut

6

Menyampaikan rencana pembelajaran pada
pertemuan berikutnya.
Jumlah
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R- 4.2

Rubrik Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran

Rubrik Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran ini digunakan oleh pengamat untuk menilai kemampuan
guru dalam melaksanakan pembelajaran pada saat praktik pelaksanaan pembelajaran
Langkah Peniaian:
-

Cermati format Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran

-

Berikan tanda cek (√) pada kolom pilihan YA atau TIDAK sesuai dengan penilaian Anda terhadap
penyajian guru pada saat pelaksanaan pembelajaran

-

Berikan catatan khusus atau saran perbaikan pelaksanaan pembelajaran

-

Setelah selesai penilaian, hitung jumlah nilai YA dan TIDAK

-

Tentukan Nilai menggunakan rumus sbb:

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 =

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐘𝐀
𝐱𝟏𝟎𝟎%
𝟒𝟒

PERINGKAT
Amat Baik ( AB)

NILAI
90 < AB ≤ 100

Baik (B)

80 < B ≤ 90

Cukup (C)

70 < C ≤ 80

Kurang (K)

≤ 70
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LK-4.2

Lembar Kerja

TELAAH RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

PETUNJUK
Kompetensi
Mampu mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sesuai dengan Standar Proses
Tujuan Kegiatan
Melalui kegiatan telaah RPP, peserta mampu mengembangkan RPP menggunakan pendekatan saintifik
dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan RPP
Langkah Kegiatan:
Untuk Fasilitator
1. Mintalah peserta agar saling menukar RPP yang telah dihasilkan secara berkelompok untuk ditelaah
dan mencermati format telaah RPP yang tersedia.
2. Diskusikanlah secara singkat setiap aspek RPP yang harus ditelaah dalam format tersebut!
3. Instruksikan kepada pesertauntuk mendiskusikan dan mengisi format sesuai dengan RPP yang
ditelaah dalam waktu yang telah ditentukan!
4. Pandulah peserta untuk mendiskusikan lebih lanjut dengan memberikan klarifikasi
Untuk Peserta
1.
2.
3.
4.

Pelajari dan diskusikan setiap aspek RPP yang harus ditelaah dalam format yang tersedia
Isilah format sesuai dengan petunjuk pada format telaah RPP
Berikan catatan khusus atau alasan Anda memberi skor pada suatu aspek pada RPP
Berikan masukan atau rekomendasi secara umum sebagai saran perbaikan RPP pada kolom yang
tersedia
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FORMAT TELAAH RPP
1. Berilah tanda cek ( V) pada kolom skor (1, 2, 3 ) sesuai dengan kriteria yang tertera pada
kolom tersebut. Berikan catatan atau saran untuk perbaikan RPP sesuai penilaian Anda
2. Isilah Identitas RPP yang ditelaah.

No

A

Nama Guru

: .....................................................

Mata pelajaran

: .....................................................

Topik/Sub topik

: ......................................................
Hasil Penelaahan dan Skor

Komponen Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran

Identitas Mata Pelajaran

1.

Terdapat : satuan pendidikan,kelas,
semester, program/program keahlian,
mata pelajaran atau tema
pelajaran/subtema, jumlah pertemuan

B.

Perumusan Indikator

1.

Kesesuaian dengan Kompetensi Dasar

2.

Kesesuaian penggunaan kata kerja
operasional dengan kompetensi yang
diukur

3.

Kesesuaian rumusan dengan aspek
pengetahuan.

4

Kesesuaian rumusan dengan aspek
keterampilan

C.

Perumusan Tujuan Pembelajaran

1

Kesesuaian dengan KD

Catatan
1

2

3

Tidak
ada

Kurang
Lengkap

Sudah

Tidak
Sesuai

Sesuai
Sebagian

Sesuai
Seluruhnya

Tidak
Sesuai

Sesuai
Sebagian

Sesuai
Seluruhnya

Kesesuaian dengan Indikator
2

Kesesuaian perumusan dengan aspek
Audience, Behaviour, Condition, dan
Degree
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No

D.

Hasil Penelaahan dan Skor

Komponen Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran
Pemilihan Materi Ajar

Catatan
1

2

3

Tidak
Sesuai

Sesuai
Sebagian

Sesuai
Seluruhnya

Tidak
Sesuai

Sesuai
Sebagian

Sesuai
Seluruhnya

Tidak
Sesuai

Sesuai
Sebagian

Sesuai
Seluruhnya

Kesesuaian dengan KD
1.

Kesesuaian dengan tujuan
pembelajaran

2.

Kesesuaian dengan karakteristik
peserta didik

3

Keruntutan uraian materi ajar

E.

Pemilihan Sumber Belajar

1.

Kesesuaian dengan Tujuan
pembelajaran

2.

Kesesuaian dengan materi
pembelajaran

3

Kesesuaian dengan pendekatan
saintifik

4.

Kesesuaian dengan karakteristik
peserta didik

F.

Pemilihan Media Belajar

1.

Kesesuaian dengan tujuan
pembelajaran

2.

Kesesuaian dengan materi
pembelajaran

3

Kesesuaian dengan pendekatan
saintifik

4.

Kesesuaian dengan karakteristik
peserta didik
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No

Hasil Penelaahan dan Skor

Komponen Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran

G.

Model Pembelajaran

1.

Kesesuaian dengan tujuan
pembelajaran

3

Kesesuaian dengan karakteristik materi
Metode Pembelajaran

Catatan
1

2

3

Tidak
Sesuai

Sesuai
Sebagian

Sesuai
Seluruhnya

Tidak
Sesuai

Sesuai
Sebagian

Sesuai
Seluruhnya

Kesesuaian dengan tujuan
pembelajaran
Kesesuaian dengan karakteristik materi
Kesesuaian dengan karakteristik
peserta didik
H.

Skenario Pembelajaran

1.

Menampilkan kegiatan pendahuluan,
inti, dan penutup dengan jelas

2.

Kesesuaian kegiatan dengan
pendekatan saintifik(mengamati,
menanya, mengumpulkan informasi,
mengasosiasikan informasi,
mengkomunikasikan)

3

Kesesuaian dengan metode
pembelajaran

4.

Kesesuaian kegiatan dengan
sistematika/keruntutan materi

5.

Kesesuaian alokasi waktu kegiatan
pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan
penutup dengan cakupan materi

I.

Rancangan Penilaian Pembelajaran

Tidak
Sesuai

Sesuai
Sebagian

Sesuai
Seluruhnya

Tidak
Sesuai

Sesuai
Sebagian

Sesuai
Seluruhnya
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No

Hasil Penelaahan dan Skor

Komponen Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran

1

Kesesuaian bentuk, tehnik dan
instrumen dengan indikator pencapaian
kompetensi

2.

Kesesuaian antara bentuk, tehnik dan
instrumen Penilaian Sikap

3.

Kesesuaian antara bentuk, tehnik dan
instrumen Penilaian Pengetahuan

4.

Kesesuaian antara bentuk, tehnik dan
instrumen Penilaian Ketrampilan

Catatan
1

2

3

Jumlah skor

Masukan terhadap RPP secara umum:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..............................
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FORMAT PENGAMATAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Peserta

: ...............................................................................

Asal Sekolah

: ...............................................................................

Mata Pelajaran

: ...............................................................................

Kelas

: ................................................................................

Topik/Subtopik

: ...............................................................................

Aspek yang Diamati

Ya

Kegiatan Pendahuluan
Apersepsi dan Motivasi
1

Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik
dengan menyapa dan memberi salam

2

Mengaitkan materi dengan materi
pembelajaran sebelumnya

3

Mengajukan pertanyaan menantang untuk
memotivasi

4

Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait
dengan materi pembelajaran

5

Menyampaikan manfaat materi pembelajaran

Penyampaian kompetensi dan rencana kegiatan
1

Menyampaikan kemampuan yang akan
dicapai peserta didik

2

Menyampaikan rencana kegiatan misalnya,
individual, kerja kelompok, dan melakukan
observasi.
Kegiatan Inti
Penguasaan materi pembelajaran

1

Kemampuan menyesuaikan materi dengan
tujuan pembelajaran.
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Aspek yang Diamati

Ya

2

Kemampuan mengkaitkan materi dengan
pengetahuan lain yang relevan,
perkembangan Iptek , dan kehidupan nyata.

3

Menyajikan pembahasan materi
pembelajaran dengan tepat.

4

Menyajikan materi secara sistematis (mudah
ke sulit, dari konkrit ke abstrak)

Penerapan strategi pembelajaran yang mendidik
1

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
kompetensi yang akan dicapai

2

Melaksanakan pembelajaran secara runtut

3

Menguasai kelas

4

Melaksanakan pembelajaran yang
menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik
dalam mengajukan pertanyaan

5

Melaksanakan pembelajaran yang
menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik
dalam mengemukakan pendapat

6

Melaksanakan pembelajaran yang
mengembangkan ketrampilan peserta didik
sesuai dengan materi ajar

7

Melaksanakan pembelajaran yang bersifat
kontekstual

8

Melaksanakan pembelajaran yang
memungkinkan tumbuhnya kebiasaan dan
sikap positif (nurturant effect)

9

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
alokasi waktu yang direncanakan

Penerapan PendekatanScientific
1

Memfasilitasi dan menyajikan kegiatan bagi
peserta didik untuk mengamati

143

Tidak

Catatan

Perbaikan

Materi Pelatihan Inklusi Kesadaran Pajak Tahun 2016

Aspek yang Diamati

Ya

2

Memancing peserta didik untuk bertanyaapa,
mengapa dan bagaimana

3

menfasilitasi dan menyajikan kegiatan bagi
peserta didik untuk mengumpulkan informasi

4

Memfasilitasi dan menyajikan kegiatan bagi
peserta didik untuk mengasosiasikan data
dan informasi yang dikumpulkan

5

Menfasilitasi dan menyajikan kegiatan bagi
peserta didik untuk mengkomunikasikan
pengetahuan dan ketrampilan yang
diperolehnya

Pemanfaatan sumber belajar/media dalam
pembelajaran
1

Menunjukkan keterampilan dalam
penggunaan sumber belajar yang bervariasi

2

Menunjukkan keterampilan dalam
penggunaan media pembelajaran

3

Melibatkan peserta didik dalam
pemanfaatan sumber belajar pembelajaran

4

Melibatkan peserta didik dalam
pemanfaatan media pembelajaran

5

Menghasilkan pesan yang menarik

Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran
1

Melaksanakan Penilaian Sikap

2

Melaksanakan Penilaian Pengetahuan

3

Melaksanakan Penilaian Ketrampilan

Pelibatan peserta didik dalam pembelajaran
1

Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik
melalui interaksi guru, peserta didik, sumber
belajar

2

Merespon positif partisipasi peserta didik
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Aspek yang Diamati

Ya

3

Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons
peserta didik

4

Menunjukkan hubungan antar pribadi yang
kondusif

5

Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme
peserta didik dalam belajar

Penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam
pembelajaran
1

Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan
lancar

2

Menggunakan bahasa tulis yang baik dan
benar
Kegiatan Penutup

Penutup pembelajaran
1

Menfasilitasi dan membimbing peserta didik
untuk merangkum materi pelajaran

2

Menfasilitasi dan membimbing peserta didik
untuk merefleksi proses dan materi pelajaran

3

Memberikan tes lisan atau tulisan

4

Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan
portofolio

5

Melaksanakan tindak lanjut dengan
memberikan arahan kegiatan berikutnya dan
tugas pengayaan
Jumlah
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Rubrik

PENILAIAN HASIL KERJA PENYUSUNAN DAN TELAAH RPP
Rubrik Penilaian RPP ini digunakan peserta pada saat penelaahan RPP peserta lain dan digunakan
fasilitator untuk menilai RPP yang disusun oleh masing-masing peserta. Selanjutnya nilai RPP
dimasukan ke dalam nilai portofolio peserta.

Langkah-langkah penilaian RPP sebagai berikut:
1. Cermati format penilaian RPP dan RPP yang akan dinilai
2. Berikan nilai pada stiap komponen RPP dengan cara membubuhkan tanda cek (√) pada kolom
pilihan (skor = 1), (skor = 2), atau (skor = 3) sesuai dengan penilaian Anda terhadap RPP yang
ditelaah atau dinilai
3. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan perencanaan pembelajaran
4. Setelah selesai penilaian, hitung jumlah skor yang diperoleh
5. Tentukan Nilai menggunakan rumus sbb:

Mata Pelajaran
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 =

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡𝐬𝐤𝐨𝐫
𝐱𝟏𝟎𝟎%
𝟗𝟎

PERINGKAT

NILAI

Amat Baik ( AB)

90 < AB ≤ 100

Baik (B)

80 < B ≤ 90

Cukup (C)

70 < C ≤ 80

Kurang (K)

≤ 70
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