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SARI 
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dengan Quantum Teaching Siswa Kelas VII B SMP Muhammadiyah 2 Comal”. 
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Semarang. Pembimbing I. Dr. Kardoyo, M.Pd. II. Dra. Harnanik, M.Si. 

 

Kata Kunci: Aktivitas Belajar, Hasil Belajar, Model Pembelajaran Quantum 

Teaching. 

 

Permasalahan yang muncul dalam pembelajaran di SMP Muhammadiyah 2 

Comal berawal dari penggunan metode dan model pembelajaran yang digunakan 

guru pada saat pembelajaran. Dalam pembelajaran guru cenderung masih 

menggunakan ceramah, sehingga menyebabkan kurangnya interaksi dan motivasi 

siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Siswa menjadi cepat bosan dan 

pemahaman serta penguasaan materi dari para siswa masih kurang baik. 

Berdasarkan hasil observasi awal di SMP Muhammadiyah 2 Comal, diperoleh 

data bahwa 57,14% siswa belum tuntas dalam pembelajaran materi kegiatan 

konsumsi. Kondisi seperti ini diduga disebabkan kurangnya variasi guru dalam 

menggunakan model pembelajaran yang tepat. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 2 

Comal dengan menerapkan model pembelajaran Quantum Teaching. Penelitian 

ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus, setiap siklus 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Hasil penelitian siklus I menunjukkan nilai rata-rata hasil belajar siswa 

sebesar 74,4 dengan ketuntasan klasikal 73,2%. Hasil penelitian siklus II 

menunjukkan nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 80 dengan ketuntasan 

klasikal 80%. Hasil aktivitas siswa dan guru meningkat dengan diterapkannya 

model pembelajaran Quantum Teaching. Hasil pengamatan aktivitas siswa siklus I 

sebesar 70% meningkat menjadi 85% pada siklus II, sedangkan aktivitas guru 

pada siklus I sebesar 75% meningkat menjadi 93,3% pada siklus II. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran Quantum Teaching pada materi kegiatan konsumsi. Saran yang 

berkaitan dengan hasil penelitian adalah perlu adanya kesiapan guru sebelum 

memulai pelajaran, guru hendaknya mampu menguasai kelas dengan baik, dan 

memilih metode yang tepat untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari diri 

manusia. Mulai dari kandungan sampai beranjak dewasa kemudian tua, manusia 

mengalami proses pendidikan. Proses pendidikan tersebut didapatkan dari orang 

tua, masyarakat, maupun lingkungan sekitar. Pendidikan memiliki peranan yang 

sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus 

terus menerus diperbaiki baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. 

Upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar para siswa disetiap 

jenjang dan tingkatan pendidikan perlu diwujudkan agar diperoleh kualitas 

sumber daya manusia Indonesia yang dapat menunjang pembangunan nasional. 

Upaya tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab semua tenaga kependidikan. 

Kita akan sependapat bahwa peranan guru sangat menentukan, sebab gurulah 

yang secara langsung membina siswa di sekolah melalui proses pembelajaran. 

Oleh sebab itu, upaya meningkatkan kualitas pendidikan harus lebih banyak 

dilakukan para guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

pendidik dan pengajar. Upaya peningkatan kualitas pendidikan ditempuh dalam 

rangka mengantisipasi berbagai perubahan dan tuntutan kebutuhan masa depan 

yang akan dihadapi siswa sebagai penerus bangsa.  

Proses kegiatan belajar mengajar di sekolah seharusnya berlangsung 

menarik serta penuh aktivitas dan kreativitas dari para siswa. Akan tetapi, keadaan 
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tersebut sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi dalam proses 

belajar mengajar sesungguhnya. Kegiatan pembelajaran yang seharusnya menarik 

dan penuh aktivitas dari para siswa, semuanya itu tidak ada. Kelas yang ada 

hanyalah kelas yang pasif dimana seorang guru melakukan proses pengajaran 

yang hanya berupa pemberian informasi kepada peserta didik dengan ceramah. 

Materi yang disampaikan oleh guru kepada siswa menjadi sulit untuk dipahami 

dan mudah terlupakan, akibatnya siswa kurang menguasi materi pelajaran. Oleh 

karena itu, siswa cenderung bosan dalam mengikuti proses pembelajaran karena 

siswa hanya menerima informasi yang diberikan guru dan mencatat informasi 

yang dianggap penting.  

Peran guru sangat penting dalam melakukan berbagai usaha untuk 

menumbuhkan dan memberikan motivasi belajar agar peserta didik dapat 

melakukan aktivitas belajar dengan baik. Proses interaksi antara guru dengan 

siswa dalam belajar mengajar merupakan proses yang berkelanjutan dalam rangka 

mencapai tujuan yang diharapkan. Pembelajaran di kelas dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan berbagai macam pendekatan, metode, strategi, dan model-model 

yang dianggap sesuai dengan keadaan fisik dan lingkungan sekolah.  

Untuk meningkatkan kemampuan siswa terhadap pemahaman materi 

pembelajaran, diperlukan suatu model pembelajaran menuju ke arah yang lebih 

baik, yaitu pembelajaran yang mencakup suatu proses interaksi positif antara guru 

dan siswa. Hendaknya guru memilih model pembelajaran yang sesuai dengan 

materi pelajaran dan karakteristik siswa agar siswa lebih termotivasi dalam 

mengikuti pelajaran. Penggunaan model pembelajaran yang tepat diharapkan 
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dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. 

Apabila siswa sudah memahami materi pelajaran dengan baik, maka siswa dengan 

mudah dapat mengerjakan soal-soal yang lebih bervariasi sehingga hasil belajar 

siswa akan sesuai dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan pada tanggal 19-21 

Januari 2013, diketahui bahwa guru cenderung masih melakukan proses 

pembelajaran dengan ceramah dan kurangnya variasi dalam pembelajaran. 

Kondisi tersebut menyebabkan kurangnya interaksi dan motivasi siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung. Siswa hanya terfokus pada guru serta buku pelajaran 

pada saat guru menyampaikan materi, sehingga pemahaman dan penguasaan 

materi dari para siswa masih kurang dan siswa menjadi bosan dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Dari observasi tersebut juga diketahui bahwa persentase 

nilai rata-rata ulangan harian siswa kelas VII adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Persentase Ketuntasan Nilai Ulangan Harian Siswa Kelas VII 

No  Kelas  

UH KD 6.1 UH KD 6.2 UH KD 6.3 UH KD 6.4 

Tuntas 

(%) 

Tidak 

Tuntas 

(%) 

Tuntas 

(%) 

Tidak 

Tuntas 

(%) 

Tuntas 

(%) 

Tidak 

Tuntas 

(%) 

Tuntas 

(%) 

Tidak 

Tuntas 

(%) 

1. VII A 64,29 35,71 53,57 46,43 64,29 35,71 57,14 42,86 

2. VII B 57,14 42,86 46,42 53,57 71,43 28,57 53,57 46,43 

Sumber: SMP Muhammadiyah 2 Comal, 2012 

Keterangan: 

KD 6.1 : Mendeskripsikan pola kegiatan ekonomi penduduk penggunaan lahan  

dan pola pemukiman berdasarksan kondisi fisik permukaan bumi. 

KD 6.2 : Mendeskripsikan kegiatan pokok ekonomi yang meliputi kegiatan 
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konsumsi, produksi, dan distribusi barang/jasa. 

KD 6.3 : Mendeskripsikan peran badan usaha, termasuk koperasi sebagai tempat  

berlangsungnya proses produksi dalam kaitannya dengan pelaku 

ekonomi. 

KD 6.4 : Mengungkapkan gagasan kreatif dalam tindakan ekonomi dalam  

mencapai kemandirian dan kesejahteraan. 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase nilai ulangan harian 

mendeskripsikan kegiatan pokok ekonomi yang meliputi kegiatan konsumsi, 

produksi, dan distribusi barang/jasa adalah yang paling rendah. Adapun kelas 

yang memperoleh nilai paling rendah adalah kelas VII B dengan persentase 

ketuntasan nilai ulangan harian sebesar 42,46% dan persentase ketidak tuntasan 

sebesar 53,57%. Hal ini menunjukkan masih rendahnya penguasaan siswa 

terhadap materi tersebut. 

Dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran IPS Ekonomi SMP 

Muhammadiyah 2 Comal, Ibu Ani’ Atus Syarifah, SE, diketahui bahwa siswa 

masih mengalami kesulitan untuk memahami materi kegiatan konsumsi. Materi 

kegiatan konsumsi merupakan materi yang bukan hanya berupa teori saja, tetapi 

perlu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Materi kegiatan konsumsi 

meliputi pengertian konsumsi, jenis-jenis barang konsumsi, dampak positif dan 

negatif perilaku konsumtif, dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Data 

yang menunjukkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan untuk memahami 

materi kagiatan konsumsi dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut: 



5 
 

 
 

Tabel 1.2 

Daftar Ketuntasan Nilai Ulangan Harian Siswa KD 6.2 

No  Kelas  

KD 6.2 

T.1  T.2 T.3 

Tuntas 

(%) 

Tidak 

Tuntas 

(%) 

Tuntas 

(%) 

Tidak 

Tuntas 

(%) 

Tuntas 

(%) 

Tidak 

Tuntas 

(%) 

1.  VII B 42,86 57,14 50,00 50,00 57,14 42,86 

Sumber: SMP Muhammadiyah 2 Comal, 2012 

Keterangan: 

T.1 : Mendeskripsikan kegiatan konsumsi 

T.2 : Mendeskripsikan kegiatan produksi 

T 3 : Mendeskripsikan kegiatan distribusi barang/jasa 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ketuntasan nilai ulangan harian 

siswa yang paling rendah adalah pada materi mendeskripsikan kegiatan konsumsi, 

yaitu sebesar 42,86% dan ketidak tuntasan sebesar 57,14%. Kenyataan ini 

menunjukkan bahwa masih rendahnya penguasaan dan pemahaman siswa 

terhadap materi kegiatan konsumsi. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk 

memperbaiki hasil belajar siswa tersebut agar hasil belajar siswa dapat memenuhi 

KKM yang telah ditetapkan. 

Adanya permasalahan tersebut diatas, salah satu cara yang dapat dilakukan 

untuk mengatasinya adalah dengan melakukan upaya perbaikan-perbaikan pada 

saat menyampaikan materi pelajaran, sehingga siswa lebih termotivasi dalam 

mengikuti proses pembelajaran dan hasil belajar siswa juga akan meningkat. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

aktivitas belajar dan hasil belajar siswa adalah dengan model pembelajaran 
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Quantum Teaching. Pembelajaran kuantum dikembangkan oleh Bobby DePorter 

(1992) yang beranggapan bahwa model pembelajaran ini sesuai dengan cara kerja 

otak manusia dan cara belajar manusia pada umumnya. Model pembelajaran 

kuantum dicetuskan oleh seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria, Georgi 

Lazanov yang melakukan uji coba tentang sugesti dan pengaruhnya terhadap hasil 

belajar. Teorinya yang terkenal disebut suggestology. Menurut Lazanov, pada 

prinsipnya sugesti itu mempengaruhi hasil belajar. Teknik yang digunakan untuk 

memberikan sugesti positif dalam belajar diantaranya yaitu mendudukan siswa 

secara nyaman, memasang musik di dalam kelas atau lapangan, meningkatkan 

partisipasi siswa, menggunakan poster-poster dalam menyampaikan suatu 

informasi, dan menyediakan guru-guru yang berdedikasi tinggi (Sa’ud, 2010:125). 

Pembelajaran kuantum sebagai salah satu alternatif pembaharuan 

pembelajaran, menyajikan petunjuk praktis dan spesifik untuk menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif, bagaimana merancang pembelajaran, 

menyampaikan bahan pembelajaran, dan bagaimana menyederhanakan proses 

belajar sehingga memudahkan belajar siswa. Pembelajaran kuantum merupakan 

sebuah model yang menyajikan bentuk pembelajaran sebagai suatu “orkestrasi” 

yang jika dipilah terdiri dari dua unsur pokok, yaitu konteks dan isi. Konteks 

secara umum akan menjelaskan tentang lingkup lingkungan belajar baik fisik 

maupun psikhis. Sedangkan konten/isi berkenaan dengan bagaimana isi 

pembelajaran dikemas untuk disampaikan kepada siswa (Su’ud, 2010:126). 

Pada dasarnya dalam pelaksanaan komponen rancangan pembelajaran 

kuantum, dikenal dengan istilah “TANDUR” yang membentuk basis struktural 
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keseluruhan yang melandasi pembelajaran kuantum. Adapun kerangka rancangan 

pembelajaran kuantum meliputi: 

a. Tumbuhkan, tumbuhkan mengandung makna bahwa pada awal kegiatan 

pembelajaran harus berusaha menumbuhkan/ mengembangkan minat 

siswa untuk belajar. Dengan tumbuhnya minat, siswa akan sadar 

manfaatnya kegiatan pembelajaran bagi dirinya atau bagi kehidupannya. 

b. Alami, alami mengandung makna bahwa proses pembelajaran akan lebih 

bermakna jika siswa mengalami secara langsung atau nyata materi yang 

diajarkan. 

c. Namai, namai mengandung makna bahwa penamaan adalah saatnya 

untuk mengajarkan konsep, keterampilan berpikir, dan strategi belajar. 

Penamaan mampu memuaskan hasrat alami otak untuk memberi 

identitas, mengurutkan, dan mendefinisikan. 

d. Demonstrasikan, berarti bahwa memberi peluang pada siswa untuk 

menerjemahkan dan menerapkan pengetahuan mereka ke dalam 

pembelajaran lain atau ke dalam kehidupan mereka. 

e. Ulangi, berarti bahwa proses pengulangan dalam kegiatan pembelajaran 

dapat memperkuat koneksi saraf dan menumbuhkan rasa tahu atau yakin 

terhadap kemampuan siswa. 

f. Rayakan, rayakan mengandung makna pemberian penghormatan pada 

siswa atas usaha, ketekunan, dan kesuksesannya. Dengan kata lain, 

perayaan berarti pemberian umpan balik yang positif pada siswa atas 

keberhasilannya, baik berupa pujian, pemberian hadiah, atau bentuk 

lainnya (Wena, 2011:164-166). 

 

Penerapan kerangka pembelajaran Quantum Teaching tersebut yang 

dikenal dengan istilah “TANDUR” pada kompetensi dasar kegiatan pokok 

ekonomi materi kagiatan konsumsi adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.3 

Penerapan Kerangka Pembelajaran Quantum Teaching Pada Materi 

Kegiatan Konsumsi 

Materi Konsumsi Langkah TANDUR 

1. Pengertian konsumsi 

 

 

2. Jenis-jenis barang 

konsumsi 

 

 

3. Dampak positif dan 

negatif perilaku konsumtif 

 

 

4. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumsi 

1. Tumbuhkan 

Guru menyampaikan tujuan, manfaat 

pembelajaran, dan memberikan 

motivasi kepada siswa agar siswa lebih 

bersemangat dalam mempelajari meteri 

kegiatan konsumsi. Selanjutnya guru 

memberikan apresepsi dengan 

memberikan pertanyaan mengenai 

kegiatan konsumsi yang dikaitkan 

dengan kehidupan sehari-hari untuk 

menarik perhatian siswa dan suasana 

kelas lebih interaktif.  

2. Alami  

Guru memberikan informasi awal 

tentang pengertian, jenis-jenis barang 

konsumsi, dampak positif dan negatif 

perilaku konsumtif, dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi konsumsi. 

Kemudian guru menjelaskan materi 

kegiatan konsumsi, dan dengan 

bersamaan penjelasan dari guru siswa 

dapat menuliskan informasi penting apa 

saja yang mereka peroleh. Setelah 

selesai menjelaskan materi, guru 

membagi siswa secara acak untuk 

diskusi kelompok. Pada saat 

pelaksanaan kerja kelompok siswa 

dibimbing untuk mengalami sendiri 

bagaimana menciptakan konsep dengan 

menggunakan buku paket dan soal 

diskusi yang telah tersedia. Sambil 

mengerjakan soal diskusi, guru 

memperdengarkan musik 

instrumentalia agar siswa lebih 

berkonsentrasi dalam mengerjakan. 

3. Namai  

Siswa melakukan praktik secara 

langsung dengan mengerjakan soal 

yang telah diberikan oleh guru pada 

lembar jawab, siswa dapat 

mengumpulkan informasi dan menamai 
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Materi Konsumsi Langkah TANDUR 

hasil pengamatannya. 

4. Demonstrasikan 

Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menunjukkan 

kemampuannya dalam mengerjakan 

latihan soal. Guru menunjuk kelompok 

secara acak agar salah satu perwakilan 

kelompok dapat mendemonstrasikan 

hasil diskusinya di depan kelas. 

5. Ulangi 

Pada tahap ini guru mengulang kembali 

secara singkat tentang materi kegiatan 

konsumsi, agar siswa lebih memahami 

materi tersebut. 

6. Rayakan 

Guru memberikan beberapa hadiah 

maupun skor nilai tertentu untuk 

merayakan keberhasilan pembelajaran 

dari siswa.  

 

Dengan penerapan prosedur dan kerangka rancangan pembelajaran 

Quantum Teaching tersebut pembelajaran pada kompetensi dasar kegiatan pokok 

ekonomi materi kegiatan konsumsi akan berlangsung lebih baik, karena siswa 

akan memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan 

keterampilan berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. Quantum teaching 

menciptakan konsep motivasi, langkah-langkah menumbuhkan minat, dan belajar 

aktif. Pembelajaran dengan model pembelajaran Quantum Teaching seperti yang 

telah dijelaskan diatas akan mempercepat peningkatan motivasi, aktivitas, minat, 

dan hasil belajar siswa. Melalui model pembelajaran ini, dapat memberikan solusi 

dan suasana baru yang lebih menarik serta memudahkan siswa dalam mempelajari 

materi kegiatan konsumsi. Oleh karena itu, model pembelajaran tersebut perlu 

direspon secara positif, dalam arti diterapkan dalam proses pembelajaran. Dengan 
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demikian proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan tujuan pembelajaran akan 

tercapai secara optimal. 

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, peneliti akan mengadakan 

Penelitian Tindakan Kelas dengan judul “Meningkatkan Aktivitas dan Hasil 

Belajar Konsumsi dengan Quantum Teaching Siswa Kelas VII B SMP 

Muhammadiyah 2 Comal”. 

1.2  Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

yang akan diteliti pada penelitian ini adalah “Apakah model pembelajaran 

Quantum Teaching dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar konsumsi 

siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 2 Comal?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar konsumsi dengan menggunakan model pembelajaran 

Quantum Teaching pada siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 2 Comal. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian dalam menelaah 

pengetahuan mengenai inovasi pembelajaran dengan model pembelajaran 

Quantum Teaching pada mata pelajaran ekonomi pokok bahasan kegiatan 

konsumsi dan menambah pengetahuan bagi calon pendidik mengenai metode 

dan model-model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa. 
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1.4.2 Kegunaan Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

2) Meningkatkan hasil belajar siswa 

3) Meningkatkan kegiatan belajar siswa menjadi lebih menyenangkan 

b. Bagi Guru 

1) Meningkatkan semangat guru dalam mengajar 

2) Meningkatkan keterampilan dan kreativitas guru dalam memberikan 

variasi pembelajaran. 

3) Bagi guru ekonomi khususnya dan guru lain pada umumnya, dapat 

menjadi bahan acuan dalam menyusun rencana dan melaksanakan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan 

karekteristik materi pelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada sekolah dalam 

rangka perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

d. Bagi Peneliti 

Memperoleh model pembelajaran yang dapat memperbaiki dan 

meningkatkan sistem pembelajaran di kelas sehingga dapat meminimalkan 

masalah-masalah yang terjadi dalam pembelajaran. Menambah 

pengalaman dan menerapkan pengetahuan yang telah didapat selama 

perkuliahan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. 
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e. Bagi Pembaca 

1) Dapat menambah wawasan mengenai model pembelajaran yang dapat 

diterapkan dalam proses belajar mengajar 

2) Dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya 

3) Dapat menjadi bahan perbandingan penelitian sekarang dengan 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1 Belajar  

Menurut Djamarah (2010:10-11), “Belajar adalah proses perubahan 

perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah 

perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan 

maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi”. Belajar 

merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Belajar 

memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, 

tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang. Oleh karena itu, dengan 

menguasai konsep dasar tentang belajar, seseorang mampu memahami bahwa 

aktivitas belajar itu memegang peranan penting dalam proses psikologis.  

Menurut pengertian secara psikologis, “belajar merupakan suatu proses 

perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya”. Perubahan-perubahan 

tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Pengertian belajar menurut 

Slameto (2010:2) dapat didefinisikan sebagai berikut:  “Belajar ialah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya”. 



14 
 

 
 

“Belajar merupakan modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman (learning is defined as the modification or strengthening of behaviour 

through experiencing)” (Hamalik 2009:27-28). Dari pengertian tersebut 

menjelaskan bahwa: 

Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil 

atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, 

yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, 

melainkan pengubahan kelakuan. Pengertian ini sangat berbeda dengan 

pengertian lama tentang belajar yang menyatakan bahwa belajar adalah 

memperoleh pengetahuan, bahwa belajar adalah latihan-latihan 

pembentukan kebiasaan secara otomatis dan seterusnya. Sejalan dengan 

perumusan itu, ada pula tafsiran lain mengenai belajar yang menyatakan 

bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui 

interaksi dengan lingkungannya. 

Konsep tentang belajar telah banyak didefinisikan oleh para pakar 

psikologi. Berikut disajikan beberapa pengertian tentang belajar (Rifa’i dan Anni, 

2009:82): 

1. Gage dan Berliner (1983:252), menyatakan bahwa “belajar merupakan 

proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari 

pengalaman”. 

2. Morgan et.al (1986:140), menyatakan bahwa “belajar merupakan 

perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau 

pengalaman”. 

3. Slavin (1994: 152), menyatakan bahwa “belajar merupakan perubahan 

individu yang disebabkan oleh pengalaman”. 

4. Gagne (1977:3), menyatakan bahwa “belajar merupakan perubahan 

disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama periode 

waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses 

pertumbuhan”. 

Dari keempat pengertian tersebut tampak bahwa konsep tentang belajar 

mengandung tiga unsur utama, yaitu: 

1) Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku 

Perilaku mengacu pada suatu tindakan. Untuk mengukur apakah 

seseorang telah belajar atau belum belajar diperlukan adanya 

perbandingan antara perilaku sebelum dan setelah mengalami kegiatan 
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belajar. Apabila terjadi perbedaan perilaku, maka dapat disimpulkan 

bahwa itu telah belajar. Perilaku tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk 

seperti menulis, membaca, dan berhitung.  

2) Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman 

Pengalaman dapat membatasi jenis-jenis perubahan perilaku yang 

dipandang mencerminkan belajar. Pengalaman dalam pengertian belajar 

dapat berupa pengalaman fisik, psikis, dan sosial. Oleh karena itu 

perubahan perilaku yang disebabkan oleh faktor obat-obatan, adaptasi 

penginderaan, dan kekuatan mekanik. Misalnya, tidak dipandang sebagai 

perubahan yang disebabkan oleh pengalaman. 

3) Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen 

Lamanya perubahan perilaku yang terjadi pada diri seseorang adalah 

sukar untuk diukur. Perubahan perilaku itu dapat berlangsung selama 

satu hari, satu minggu, satu bulan, atau bahkan bertahun-tahun. 

 

Menurut Gagne (1977:4) dalam (Rifa’i dan Anni, 2009:84), “Belajar 

merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang saling 

berkaitan sehingga menghasilkan perubahan perilaku”. Beberapa unsur yang 

dimaksud adalah sebagai berikut:  

1) Peserta didik 

Istilah peserta didik diartikan sebagai warga belajar dan peserta pelatihan 

yang sedang melakukan kegiatan belajar. Dalam proses belajar, 

rangsangan (stimulus) yang diterima peserta didik diorganisir didalam 

syaraf, dan ada beberapa rangsangan yang disimpan didalam memori. 

Kemudian memori tersebut diterjemahkan kedalam tindakan yang dapat 

diamati seperti gerakan syaraf atau otot dalam merespon stimulus. 

2) Rangsangan (stimulus) 

Peristiwa yang merangsang pengindraan peserta didik disebut stimulus. 

Agar peserta didik mampu belajar optimal, ia harus memfokuskan pada 

stimulus tertentu yang diminati. 

3) Memori 

Memori yang ada pada peserta didik berisi pelbagai kemampuan yang 

berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari 

kegiatan belajar sebelumnya. 

4) Respon 

Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. Peserta 

didik yang sedang mengamati stimulus akan mendorong memori 

memberikan respon terhadap stimulus tersebut. Respon dalam peserta 

didikan diamati pada akhir proses belajar yang disebut dengan perubahan 

perilaku atau perubahan kinerja (performance). 
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Keempat unsur belajar tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

Kegiatan belajar akan terjadi pada diri peserta didik apabila terdapat interaksi 

antara stimulus dengan isi memori, sehingga perilakunya berubah dari waktu 

sebelum dan setelah adanya stimulus tersebut. Apabila terjadi perubahan perilaku, 

maka perubahan perilaku itu menjadi indikator bahwa peserta didik telah 

melakukan kegiatan belajar. 

Dari berbagai pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan proses atau tahapan yang harus dilakukan untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku yang dipikirkan secara individu agar memperoleh hasil 

yang sesuai dengan apa yang diharapkan. 

2.1.2 Pembelajaran  

Briggs (1992) dalam Rifa’i dan Anni (2009:191) menyatakan, 

“pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi peserta didik 

sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan”. 

Seperangkat peristiwa itu membangun suatu pembelajaran yang bersifat internal 

jika peserta didik melakukan self instruction dan di sisi lain kemungkinan juga 

bersifat eksternal, yaitu jika bersumber antara lain dari pendidik. Jadi teaching itu 

hanya merupakan sebagian dari instruction, sebagai salah satu bentuk 

pembelajaran. unsur utama dari pembelajaran adalah pengalaman anak sebagai 

seperangkat event sehingga terjadi proses belajar. Dengan demikian pendidikan, 

pengajaran dan pembelajaran mempunyai hubungan konseptual yang tidak 

berbeda, kalau di cari perbedaannya pun pendidikan memiliki cakupan yang lebih 

luas yaitu mencakup baik pengajaran maupun pembelajaran. 
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Sedangkan menurut Gagne (1981) dalam Rifa’i dan Anni (2009:192) 

menyatakan bahwa “pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal 

peserta didik yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar.” Seperti 

yang telah dikemukakan bahwa pembelajaran merupakan terjemahan dari kata 

instruction yang berarti self instruction (dari internal) dan external instruction 

(dari eksternal). Pembelajaran yang bersifat eksternal antara lain dating dari 

pendidik yang disebut teaching atau pengajaran. Dalam pembelajaran yang 

bersifat eksternal prinsip-prinsip belajar dengan sendirinya akan menjadi prinsip-

prinsip pembelajaran. pembelajaran berorientasi pada bagaimana peserta didik 

berperilaku, memberikan makna bahwa pembelajaran merupakan suatu kumpulan 

proses yang bersifat individual, yang merubah stimuli dari lingkungan seseorang 

ke dalam sejumlah informasi, yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil 

belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang. 

Menurut Rifa’i (2009:193) “proses pembelajaran merupakan proses 

komunikasi antara pendidik dengan peserta didik, atau antar peserta didik. Dalam 

proses komunikasi itu dapat dilakukan secara verbal (lisan), dan dapat pula secara 

nonverbal”. Namun demikian apapun media yang digunakan, isi dari 

pembelajaran adalah ditandai oleh serangkaian kegiatan komunikasi. 

Dari berbagai pengertian pembelajaran menurut para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa yang 

mengkomunikasikan antar peserta didik maupun antara pendidik dengan peserta 

didik yang dirancang untuk mendukung dan memudahkan proses belajar  
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2.2 Aktivitas Belajar 

 “Aktivitas belajar dialami oleh siswa sebagai suatu proses, yaitu proses 

belajar sesuatu. Aktivitas belajar tersebut juga dapat diketahui oleh guru dari 

perlakuan siswa terhadap bahan belajar/ proses belajar sesuatu dialami oleh siswa 

dan aktivitas belajar sesuatu diamati oleh guru” (Dimyati dan Mudjiono, 

2009:236). 

Berdasarkan uraian di atas, aktivitas belajar merupakan suatu proses untuk 

meningkatkan keaktifan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang 

mengakibatkan perubahan tingkah laku sebagai suatu hasil latihan atas 

pengetahuan. 

Paul D. Dierich dalam Hamalik (2009:172) membagi kegiatan belajar 

dalam 8 kelompok, yaitu: 

a. Kegiatan-kegiatan visual 

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, 

pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan (oral)  

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi, dan interupsi. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan pecakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, 

membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

e. Kegiatan-kegiatan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

f. Kegiatan-kegiatan metrik 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari, dan berkebun. 

g. Kegiatan-kegiatan mental 

Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-

faktor, melihat hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

h. Kegiatan-kegiatan emosional 
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Minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain.  

Dari berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

belajar adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi antara guru 

dan siswa untuk mencapai tujuan belajar, aktivitas disini ditekankan pada siswa 

karena dalam proses pembelajaran akan tercipta situasi yang aktif jika ada 

aktivitas dari dalam diri siswa itu sendiri. 

Penggunaan asas aktivitas besar nilainya bagi pengajaran para siswa, oleh 

karena (Hamalik, 2009:175-176): 

a. Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mangalami sendiri. 

b. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa secara 

integral. 

c. Memupuk kerja sama yang harmonis di kalangan siswa. 

d. Para siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri. 

e. Memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana belajar menjadi 

demokratis. 

f. Mempererat hubungan sekolah dan masyarakat, dan hubungan antara 

orang tua dengan guru. 

g. Pengajaran diselenggarakan secara realistis dan konkret sehingga 

mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta menghindarkan 

verbalistis. 

h. Pengajaran di sekolah menjadi hidup sebagaimana aktivitas dalam 

kehidupan di masyarakat.  

Asas aktivitas digunakan dalam semua jenis metode mengajar, baik 

metode dalam kelas maupun metode mengajar di luar kelas. Hanya saja 

penggunaannya dilaksanakan dalam bentuk yang berlainan sesuai dengan tujuan 

yang hendak dicapai dan disesuaikan pula pada orientasi sekolah yang 

menggunakan kegiatan itu. 

Selain aktivitas siswa, guru juga mempunyai beberapa aspek yang 

merupakan profil kemampuan dasar bagi seorang guru. Guru paling tidak harus 

memiliki dua modal dasar, yakni kemampuan mendesain program dan 
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keterampilan mengkomunikasikan program itu kepada peserta didik. Dua modal 

ini telah terumuskan di dalam “sepuluh kompetensi guru” itu meliputi: menguasai 

bahan, mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan 

media/sumber, menguasai landasan pendidikan, mengelola interaksi belajar 

mengajar, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, mengenai fungsi 

dan program layanan bimbingan dan penyuluhan, mengenal dan 

menyelenggarakan administrasi sekolah serta memahami prinsip-prinsip dan hasil 

penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran (Sardiman, 2011:164). 

2.3 Hasil Belajar 

Menurut Nana Sudjana (2009:22), “Hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia memiliki pengalaman belajar”. 

Sedangkan menurut Suprijono (2012:5), “Hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengartian, sikap-sikap, apresiasi, dan 

keterampilan”.  

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegitan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Oleh karena itu, 

apabila peserta didik mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan 

perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Dalam peserta didikan, 

perubahan perilaku yang harus dicapai oleh peserta didik setelah melaksanakan 

kegiatan belajar dirumuskan dalam tujuan peserta didikan (Rifa’i dan Anni 

2009:85). 
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“Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh 

kemampuan sesuai dengan tujuan khusus yang direncanakan. Dengan demikian 

tugas utama guru dalam kegiatan ini adalah merancang instrumen yang dapat 

mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran” 

(Sanjaya, 2009:13).  

Benyamin S. Bloom dalam buku Rifa’i dan Anni (2009:86), 

“menyampaikan tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: ranah 

kognitif (cognitive domain), ranah afektif (affective domain), dan ranah 

psikomotorik (psychomotoric domain)”. 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, 

kemampuan, dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori 

pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehention), penerapan 

(application), analisis (analysis), sintesis (synthesis), dan penilaian 

(evaluation). 

Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, nilai, dan minat. 

Kategori tujuannya mencerminkan hirarki yang bertentangan dari keinginan 

untuk menerima sampai dengan pembentukan pola hidup. Kategori tujuan 

peserta didikan afektif adalah penerimaan (receiving), penanggapan 

(responding), penilaian (valuing), pengorganisasian (organization), 

pembentukan pola hidup (organization by avalue complex). 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. 

Penjabaran ranah psikomotorik ini sangat sukar karena seringkali tumpang 

tindih dengan ranah kognitif dan afektif. Kategori jenis perilaku untuk ranah 

psikomotorik menurut Elizabeth Simpson adalah persepsi (perception), 

kesiapan (set), gerakan terbimbing (guided respon), gerakan terbiasa 

(mechanism), gerakan kompleks (complex overt response), penyesuaian 

(adaptation), dan kreativitas (originality). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hasil 

akhir dari perubahan-perubahan perilaku yang dilakukan, perubahan yang 

diperoleh dapat berupa arahan kepada peserta didik dan mengetahui apakah 

perubahan itu memberi nilai yang lebih baik atau tidak. Yang harus diingat bahwa 
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hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu 

aspek potensi kemanusiaan saja. 

2.4 Model Pembelajaran 

Secara kaffah (menyeluruh) model dimaknakan sebagai “suatu objek atau 

konsep yang digunakan untuk mempresentasikan sesuatu hal. Sesuatu yang nyata 

dan dikonversi untuk sebuah bentuk yang lebih komprehensif” (Meyer, W. J., 

1985:2 dalam buku Trianto 2009:21). 

Soekamto, dkk dalam buku Trianto (2009:22) mengemukakan maksud dari 

model pembelajaran adalah “Kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar”. 

Menurut La Iru (2012:6), “model berarti contoh, acuan, atau ragam sesuatu 

yang akan dibuat atau yang dihasilkan. Model pembelajaran berarti acuan 

pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan pola-pola pembelajaran tertentu 

secara sistematis”. Pemilihan penggunaan model-model pembelajaran dilakukan 

sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran tertentu dan disesuaikan dengan 

materi, kemampuan siswa, karakteristik siswa, dan sarana penunjang yang 

tersedia.  

Mills dalam buku Suprijono (2012:45) berpendapat bahwa “model adalah 

bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang 

atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu”. Model 
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merupakan interpretasi terhadap hasil observasi dan pengukuran yang diperoleh 

dari beberapa sistem. 

Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil 

penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang 

berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada 

tingkat operasional di kelas. Model pembelajaran dapat diartikan pula sebagai 

pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan 

memberi petunjuk kepada guru di kelas (Suprijono, 2012:45-46). 

Sedangkan menurut Arends dalam buku Suprijono (2011: 46) model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di 

dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model 

pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar.  

Menurut Joyce dalam buku Suprijono (2011: 46) fungsi model adalah 

“each model guides us as we design instruction to help students achieve various 

objectives.” Melalui model pembelajaran guru dapat membantu peserta didik 

mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan 

ide. Model pembelajaran berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

SS Chauhan (1997) dalam La Iru (2012:8), menyebutkan fungsi model 

pembelajaran secara khusus adalah: 

a. Pedoman. Model mengajar dapat berfungsi sebagai pedoman yang dapat 

menjelaskan apa yang harus dilakukan guru. Dengan memiliki rencana 

pengajaran yang bersifat komprehensif guru diharapkan dapat membantu 

siswa mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Dengan demikian maka 

mengajar menjadi sesuatu yang ilmiah, terencana dan merupakan 

kegiatan-kegiatan yang bertujuan. 

b. Pengembangan kurikulum. Model mengajar dapat membantu dalam 

pengembangan kurikulum untuk satuan dan kelas yang berbeda dalam 

pendidikan. 

c. Menetapkan bahan-bahan mengajar. Model mengajar dapat menetapkan 

secara rinci bentuk-bentuk bahan pengajaran yang berbeda yang akan 

digunakan dalam membantu perubahan yang baik dari kepribadian siswa. 
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d. Membantu perbaikan dalam mengajar. Model mengajar bisa membantu 

proses belajar-mengajar yang meningkatkan keefektifan mengajar. 

 

Dari berbagai pendapat para ahli yang dikemukakan diatas dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mncapai tujuan 

belajar tertentu yang berfungsi sebagai acuan dan petunjuk pembelajaran bagi 

guru untuk melakukan proses pembelajaran. 

2.5 Model Pembelajaran Quantum Teaching 

Pembelajaran kuantum merupakan cara baru yang memudahkan proses 

belajar, yang memadukan unsur seni dan pencapaian yang terarah, untuk segala 

mata pelajaran. Pembelajaran kuantum adalah penggubahan belajar yang meriah 

dengan segala nuansanya, yang menyertakan segala kaitan, interaksi, dan 

perbedaan yang memaksimalkan momen belajar serta berfokus pada hubungan 

dinamis dalam lingkungan kelas-interaksi yang mendirikan landasan dalam 

kerangka untuk belajar (DePorter (2001) dalam buku Wena, 2011: 160-161). 

Model pembelajaran kuantum merupakan bentuk inovasi penggubahan 

yang bermacam-macam interaksi yang ada di dalam  dan di sekitar momen 

belajar. Interaksi-interaksi ini mencakup unsur-unsur belajar efektif yang 

mempengaruhi kesuksesan siswa dalam belajar. Dari proses interaksi yang 

dilakukan mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa menjadi cahaya 

yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan bagi orang lain (Su’ud, 

2010:126). 

Pembelajaran kuantum bersandar pada suatu konsep, yaitu “bawalah dunia 

siswa ke dunia guru, dan antarkan dunia guru ke dunia siswa”. Hal ini berarti 

bahwa langkah pertama seorang guru dalam kegiatan PBM adalah memahami 

atau memasuki dunia siswa, sebagai bagian kegiatan pembelajaran. Tindakan ini 
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akan memberi peluang/ ijin pada guru untuk memimpin, menuntun, dan 

memudahkan kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar. Kegiatan ini 

dilakukan dengan cara mengingatkan apa yang akan diajarkan guru dengan 

sebuah peristiwa, pikiran, atau perasaan yang diperoleh dari kehidupan rumah, 

sosial, atletik, musik, seni, rekreasi, atau akademis siswa (DePorter, Reardon & 

Nourie (2001) dalam buku Wena, (2011:161)). Setelah kaitan itu terbentuk, siswa 

dapat dibawa ke dunia guru, dan memberi siswa pemahaman tentang isi 

pembelajaran. Pada tahap ini rincian isi pembelajaran dijabarkan. 

Menurut DePorter (2001), model pembelajaran kuantum memiliki lima 

prinsip, yaitu (1) segalanya berbicara, (2) segalanya bertujuan, (3) pengalaman 

sebelum pemberian nama, (4) akui setiap usaha, (5) jika layak dipelajari maka 

layak pula dirayakan. Penerapan prinsip-prinsip pembelajaran kuantum di dalam 

kelas dapat dilihat dari tabel 2.1 di bawah ini: 

Tabel 2.1 

Prinsip-prinsip Pembelajaran Kuantum 

 

No Prinsip Penerapan di kelas 

1.  Segalanya berbicara: segalanya 

dari lingkungan kelas hingga 

bahasa tubuh guru, dari kertas yang 

dibagikan hingga rancangan 

pembelajaran, semuanya 

mengirimkan pesan tentang belajar 

Dalam hal ini guru dituntut untuk 

mampu merancang/ mendesain 

segala aspek yang ada di lingkungan 

kelas (guru, media pembelajaran, dan 

siswa) maupun sekolah (guru lain, 

kebun sekolah, dan sebagainya) 

sebagai sumber belajar bagi siswa. 

2.  Segalanya bertujuan: semua yang 

terjadi di dalam kegiatan PBM 

mempunyai tujuan. 

Dalam hal ini setiap kegiatan belajar 

harus jelas tujuannya. Tujuan 

pembelajaran ini harus dijelaskan 

pada siswa. 

3.  Pengalaman sebelum pemberian 

nama:  proses belajar paling baik 

terjadi ketika siswa telah 

mengalami informasi sebelum 

Dalam mempelajari sesuatu (konsep, 

rumus, teori, dan sebagainya) harus 

dilakukan dengan cara memberi 

siswa tugas (pengalaman/ 
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No Prinsip Penerapan di kelas 

mereka memperoleh nama untuk 

apa yang mereka pelajari. 

eksperimen) terlebih dahulu. Dengan 

tugas tersebut akhirnya siswa mampu 

menyimpulkan sendiri konsep, 

rumus, dan teori-teori tersebut. 

Dalam hal ini guru harus mampu 

merancang pembelajaran yang 

mendorong siswa untuk melakukan 

penelitian sendiri dan berhasil 

menyimpulkan. Dalam hal ini guru 

harus menciptakan simulasi konsep 

agar siswa memperoleh  pengalaman. 

4.  Akui setiap usaha: dalam setiap 

proses PBM siswa patut mendapat 

pengakuan atas prestasi dan 

kepercayaan dirinya.  

Guru harus mampu memberi 

penghargaan/ pengakuan pada setiap 

usaha siswa. Jika usaha siswa jelas 

salah, guru harus mampu memberi 

pengakuan/ penghargaan walaupun 

usaha siswa salah, dan secara 

perlahan membetulkan jawaban 

siswa yang salah. Jangan mematikan 

semangat siswa untuk belajar. 

5.  Jika layak dipelajari maka layak 

pula dirayakan: perayaan dapat 

memberi umpan balik mengenai 

kemajuan dan meningkatkan 

asosiasi positif dengan belajar. 

Dalam hal ini guru harus memiliki 

strategi untuk memberi umpan balik 

(feedback) positif yang dapat 

mendorong semangat belajar siswa. 

Berilah umpan balik positif pada 

setiap usaha siswa, baik secara 

berkelompok maupun secara 

individu. 

Sumber: Made Wena (2011:162) 

Pada dasarnya dalam pelaksanaan komponen rancangan pembelajaran 

kuantum, dikenal dengan sigkatan “TANDUR” yang merupakan kepanjangan 

dari: Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, Ulangi, dan Rayakan. Unsur-

unsur tersebut membentuk basis struktural keseluruhan yang melandasi 

pembelajaran kuantum (Wena, 2011:164). Penerapan kerangka rancangan 

pembelajaran kuantum dalam proses belajar mengajar dapat dlihat pada tebel 2.2 

berikut: 
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Tabel 2.2 

Kerangka Rancangan Pembelajaran Kuantum 
 

No. Rancangan  Penerapan Dalam PBM 

1.  Tumbuhkan Tumbuhkan mengandung makna bahwa pada awal 

kegiatan pembelajaran pengajar harus berusaha 

menumbuhkan/ mengembangkan minat siswa untuk 

belajar. Dengan tumbuhnya minat, siswa akan sadar 

manfaatnya kegiatan pembelajaran bagi dirinya atau 

bagi kehidupannya. Beberapa teori pembelajaran 

seperti rancangan pembelajaran motivasional Keller 

(Keller 1987; Clegg,2001; Dryden & Vos 2001) juga 

menyebutkan bahwa menumbuhkan perhatian/ minat 

siswa merupakan langkah awal dalam kegiatan 

pembelajaran. Sedangkan Dick & Carey (1985) 

mengungkapkan bahwa menumbuhkan minat siswa 

dan memelihara selama pembelajaran merupakan 

langkah awal dari strategi pembelajaran. 

2.  Alami Alami mengandung makna bahwa proses 

pembelajaran akan lebih bermakna jika siswa 

mengalami secara langsung atau nyata materi yang 

diajarkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Wankat & 

Oreovocs (1993) yang menyatakan bahwa dalam 

pembelajaran teknik pemberian pengalaman 

langsung akan meningkatkan dan mempermudah 

pemahaman siswa terhadap isi pembelajaran. 

Demikian pula pengalaman-pengalamana siswa 

sebelumnya akan bermakna bagi guru dalam 

mengajarkan konsep-konsep yang berkaitan (Dryden 

& Vos, 2001). Pengalaman dapat menciptakan ikatan 

emosional, menciptakan peluang untuk pemberian 

makna, dan pengalaman membangun keingintahuan 

siswa. 

3.  Namai Namai mengandung makna bahwa penamaan adalah 

saatnya untuk mengajarkan konsep, keterampilan 

berpikir, dan strategi belajar. Penamaan mampu 

memuaskan hasrat alami otak untuk memberi 

identitas, mengurutkan, dan mendefinisikan. 

4.  Demonstrasikan Demonstrasikan berarti bahwa memberi peluang 

kepada siswa untuk menerjemahkan dan menerapkan 

pengetahuan mereka ke dalam pembelajaran atau ke 

dalam kehidupan mereka. Kegiatan ini akan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

5.  Ulangi Ulangi berarti bahwa proses pengulangan dalam 

kegiatan pembelajaran dapat memperkuat koneksi 

saraf dan menumbuhkan rasa tahu atau yakin 
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No. Rancangan  Penerapan Dalam PBM 

terhadap kemampuan siswa. Pengulangan harus 

dilakukan secara multimodalitas, multikecerdasan. 

6.  Rayakan Rayakan mengandung makna pemberian 

penghormatan pada siswa atas usaha, ketekunan, dan 

kesuksesannya. Dengan kata lain perayaan berarti 

pemberian umpan balik yang positif pada siswa atas 

keberhasilannya, baik berupa pujian, pemberian 

hadiah, atau bentuk lainnya. Gagne (1977) juga 

menyatakan bahwa umpan balik sangat penting 

artinya bagi proses penguatan terhadap prestasi yang 

telah dicapai siswa. Hal ini berarti bahwa perayaan 

akan dapat memperkuat proses belajar selanjutnya. 

Sumber: Made Wena (2011:165-166) 

Tujuan pokok pembelajaran kuantum pada dasarnya yaitu meningkatkan 

partisipasi siswa melalui penggubahan keadaan, meningkatkan motivasi dan minat 

belajar, meningkatkan daya ingat dan meningkatkan rasa kebersamaan, 

meningkatkan daya dengar, dan meningkatkan kehalusan perilaku. berdasarkan 

prinsip dan asas landasan pembelajaran kuantum, guru harus mampu 

mengorkestrasi kesuksesan belajar siswa. Dalam pembelajaran kuantum, guru itu 

tidak semata-mata menerjemahkan kurikulum ke dalam strategi, metode, teknik, 

dan langkah-langkah pembelajaran, melainkan termasuk juga menterjemahkan 

kebutuhan nyata siswa. Untuk hal itu, dalam pembelajaran kuantum, guru harus 

memiliki kemampuan untuk mengorkestrasi konteks dan konten. Konteks 

berkaitan dengan lingkungan pembelajaran, sedangkan konten berkaitan dengan 

isi pembelajaran. 

2.6 Materi Konsumsi 

2.6.1 Pengertian Konsumsi 

Konsumsi adalah suatu kegiatan untuk menghabiskan nilai guna suatu 

barang, baik secara sekaligus maupun secara berangsur-angsur untuk memenuhi 
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kebutuhan. Konsumsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to consume yang artinya 

memakai atau menghabiskan. Dari kata konsumsi tersebut, kemudian berkembang 

kata konsumen yang berarti pengguna barang dan jasa. 

Dalam ilmu ekonomi, semua barang atau jasa yang digunakan oleh 

konsumen untuk memenuhi kebutuhannya disebut barang konsumsi. Dengan kata 

lain barang konsumsi dikonsumsi oleh konsumen. Dikonsumsi artinya digunakan 

secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Kita perlu melakukan kegiatan 

konsumsi secara wajar, artinya kita perlu membelanjakan uang untuk keperluan 

konsumsi secara selektif. Kebutuhan yang penting harus didahulukan, sedangkan 

kebutuhan yang kurang penting dipenuhi kemudian. Kebutuhan yang penting atau 

yang harus didahulukan seperti: makanan, minuman, dan pakaian. Sedangkan 

kebutuhan yang kurang penting seperti: komputer, alat-alat musik, radio, televisi, 

dll, yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan yang penting itu terpenuhi. 

2.6.2 Jenis-jenis Barang Konsumsi 

Setiap keluarga hendaknya dapat mengelola penghasilannya dengan 

cermat agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang merupakan prioritas 

untuk dipenuhi terlebih dahulu. Penggolongan barang yang dapat dikonsumsi 

terbagi atas: 

a) Barang yang habis dalam satu kali pakai, misalnya makanan dan minuman. 

b) Barang yang habis untuk beberapa kali pakai, misalnya pasta gigi, shampo, 

sabun cuci. 

c) Barang yang habis dipakai dalam jangka waktu lama, misalnya rumah, motor, 

mobil. 
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Selain kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh keluarga, perusahaan dan 

pemerintah daerah pun melakukan kegiatan konsumsi. Perusahaan melakukan 

kegiatan konsumsi dengan membeli barang-barang yang diproduksi dari 

perusahaan lain, baik berupa bahan mentah, mesin, dan sebagainya untuk 

memperlancar kegiatan usahanya. Dengan demikian sebagian besar barang yang 

dikonsumsi oleh suatu perusahaan merupakan barang yang tidak dinikmati secara 

langsung. Melainkan berang yang akan diolah terlebih dahulu untuk kemudian 

dijual kembali dalam wujudnya yang baru.  

2.6.3 Aspek Positif dan Negatif Perilaku Konsumtif 

Perilaku konsumtif dapat menimbulkan dampak negatif. Adapun dampak 

negatifnya adalah sebagai berikut: 

a) Mengurangi kesempatan untuk melakukan kegiatan menabung. 

b) Jika tabungan rendah, maka investasi akan rendah. 

c) Jika investasi rendah, maka pendapatan akan cenderung rendah. 

d) Perilaku konsumtif cenderung akan melupakan kebutuhan yang akan datang. 

e) Hidup berfoya-foya menimbulkan kecemburuan sosial. 

Meskipun perilaku konsumtif terkesan negatif (karena sering dihubungkan 

dengan sifat berfoya-foya), perilaku konsumtif juga memiliki aspek positif, yaitu 

sebagai berikut: 

a) Termotivasi untuk meningkatkan pendapatannya agar bisa membeli barang dan 

atau jasa yang lebih banyak dan lebih baik kualitasnya. 

b) Menciptakan “pasar” bagi produsen, sehingga produsen bisa memproduksi 

dalam jumlah yang lebih banyak. 
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c) Jika produsen meningkatkan produksinya, maka dapat menambah lapangan 

kerja. 

2.6.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi 

Konsumen harus melakukan sejumlah pengorbanan tertentu untuk 

melakukan kegiatan. Namun, tidak semua konsumen berhati-hati dalam 

melakukan kegiatan konsumsi. Kedang-kadang kegiatan konsumsi berkembang 

menjadi pemborosan. Untuk itu, konsumen harus memperhatikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi kegiatan konsumsi tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud 

antara lain sebagai berikut: 

a) Penghasilan, penghasilan tersebut digunakan untuk membeli barang dan jasa 

yang tidak bisa diproduksi sendiri. 

b) Adat istiadat, perilaku turun-temurun yang diyakini masyarakat dan harus 

dilakukan. 

c) Mode, sesuatu yang sedang hangat terjadi dalam masyarakat sehingga 

masyarakat cenderung untuk mengikutinya. 

d) Selera, jika seseorang sangat menyukai suatu barang, maka ia akan membeli 

barang tersebut. Selera erat kaitannya dengan kepuasan pribadi. 

e) Iklan, seseorang akan mengkonsumsi suatu barang karena ia mengenal barang 

tersebut melalui iklan dilihat dan/atau didengarnya. 

2.6.5 Tujuan Konsumsi 

Kegiatan konsumsi hendaknya disesuaikan dengan anggaran pendapatan 

dan belanja yang telah disusun. Hal ini dilakukan karena kegiatan konsumsi pada 

dasarnya dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut: 
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a) Memenuhi kebutuhan dalam rangka menjaga kelangsungan hidup. 

b) Ingin memperoleh kepuasaan, baik jasmani maupun rohani. 

c) Untuk mencapai kemakmuran 

Tingkat konsumsi antara masing-masing konsumen berbeda-beda. 

Perbedaan tingkat konsumsi setiap konsumen disebabkan oleh hal-hal berikut: 

a) Besar kecilnya pendapatan 

b) Besar kecilnya jumlah anggota keluarga 

c) Turun naiknya harga barang 

d) Perbedaan status sosial (pendidikan, pekerjaan, lingkungan keluarga, dan 

lingkungan masyarakat) (Awaliyah, 2008:68-75). 

2.7 Karakteristik Materi Pembelajaran 

Ekonomi merupakan mata pelajaran yang terpadu dalam mata pelajaran 

IPS yang diajarkan di SMP Muhammadiyah 2 Comal. Pembelajaran ekonomi 

termasuk kedalam rumpun pengetahuan sosial yang tujuannya memberikan 

pengetahuan masyarakat, mengembangkan kesadaran hidup bermasyarakat terkait 

keidupan individu di bidang ekonomi. Ekonomi juga tidak luput dari 

kecenderungan pembelajaran teacher centered (berpusat pada guru). 

Materi kegiatan konsumsi meliputi pengertian kegiatan konsumsi, jenis-

jenis barang konsumsi, dampak positif dan negatif perilaku konsumtif, dan faktor-

faktor yang mempengaruhi konsumsi. Materi kegiatan konsumsi ini tidak hanya 

mempelajari teori, namun juga merupakan materi aplikasi. Sehingga dalam 

mempelajarinya siswa tidak hanya perlu memahami dan menghafal materi, tetapi 

siswa juga perlu mencermati dan mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari. 
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Keberhasilan belajar ditentukan dari pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran. Diperlukan adanya pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan 

penguasaan materi, sekaligus meningkatkan aktivitas siswa. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching untuk diterapkan 

dalam pembelajaran kegiatan konsumsi. Dengan penerapan model pembelajaran 

Quantum Teaching siswa lebih termotivasi untuk menciptakan dan 

mengembangkan sendiri konsep dan topik materi pelajaran sehingga siswa lebih 

aktif dalam proses pembelajaran. Melalui model pembelajaran ini, mampu 

memberikan solusi dan suasana baru yang lebih menarik dan memudahkan siswa 

dalam mempelajari materi kegiatan konsumsi. 

2.8 Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Rahma Intan L.K.B (2009) dengan 

judul “Implementasi Model Pembelajaran Quantum Teaching Dengan Media 

Catatan Tulis Susun (TS) Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPS MA 

Khozinatul Ulum Blora Pada Pokok Bahasan Jurnal Penyesuaian Perusahaan Jasa 

Mata Diklat Akuntansi Tahun Ajaran 2008/2009”. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan peningkatan hasil belajar. Nilai rata-rata kelas pada tahap pra 

tindakan sebesar 59,43, mengalami peningkatan pada siklus I menjadi 63,57. 

Selanjutnya pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 77,86 dan pada 

siklus III mengalami peningkatan lagi menjadi 82,86. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yekti Prasetyani (2012) dengan judul 

“Perbedaan Penerapan Model Pembelajaran Quantum Teaching Dengan Metode 

Konvensional Dalam Hasil Belajar IPS Pada Pokok Bahasan Kegiatan Pokok 
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Ekonomi Kelas VII SMP AL Islam Gunungpati Semarang”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa adanya perbedaan hasil belajar antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Rata-rata nilai pre test kelas eksperimen 56,91 meningkat menjadi 

71,98, sedangkan kelas kontrol dari rata-rata nilai pre test 53,79 meningkat 

menjadi 64,16.  

Jurnal penelilitian Eni Purwanti Vol.3 No.4 (2011) dengan judul “Upaya 

Peningkatan Minat dan Prestasi Belajar IPS Melalui Metode Quantum Teaching 

Siswa Kelas V SD Tegalsari Srigading Saden Kabupaten Bantul Tahun 2010”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan metode Quantum Teaching mampu 

meningkatkan minat belajar siswa kelas V SD Tegalsari Srigading Sanden 

Kabupaten Bantul. Minat belajar siswa meningkat ditunjukkan dari siswa yang 

minat belajar sangat baik sejumlah 10 siswa (27,8%) menjadi sejumlah 23 siswa 

(63,9%) pada akhir siklus II. Penerapan metode Quantum Teaching mampu 

meningkatkan prestasi belajar IPS kelas V SD Tegalsari Srigading Sanden 

Kabupaten Bantul. Prestasi belajar IPS siswa meningkat dari rata-rata sebesar 

74,28 pada tahap awal, 77,25 pada siklus I dan 81,56 pada siklus II. 

Jurnal penelitian Ratna Tanjung dan Lia Afriyanti Nasution Vol.4 No.1 

(2012) dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Quantum Teaching 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pokok Cahaya Di Kelas VIII Semester 

II SMP Negeri 1 Percut Sei Tuan Deli Serdang”. Hasil penelitian menunjukkan 

nilai rata-rata pre test kelas eksperimen adalah 33,52 dan pada kelas kontrol 

33,51. Setelah  dilakukan perlakuan pada masing-masing kelas diperoleh rata-rata 

nilai post test pada kelas eksperimen sebesar 83,34 dan kelas kontrol sebesar 
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73,29. Hasil aktivitas siswa selama proses pembelajaran pada kelas eksperimen 

diperoleh rata-rata 81,22 dengan kategori tinggi. Pada hasil pengujian hipotesis 

diperoleh sig t < α, yaitu 0.000<0.05 pada taraf signifikansi α = 0,05 dan dk = 70. 

Hal ini berarti terima Ha yang berarti ada pengaruh model pembelajaran Quantum 

Teaching terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok cahaya di kelas VIII 

semester II SMP Negeri 1 Percut Sei Tuan T.A. 2011/2012. 

2.9 Kerangka Berpikir 

Kondisi awal siswa pada saat mengikuti pembelajaran terlihat bahwa guru 

masih meggunakan ceramah, kurangnya interaksi siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung, pemahaman dan penguasaan materi dari para siswa masih kurang, 

siswa menjadi bosan dalam mengikuti proses pembelajaran dan nilai untuk materi 

kegiatan konsumsi masih rendah. Materi kegiatan konsumsi merupakan materi 

yang bukan hanya berupa teori saja, tetapi perlu diaplikasikan di dalam kehidupan 

sehari-hari. Oleh sebab itu, penggunaan model pembelajaran yang tepat 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran. Apabila siswa sudah memahami materi yang baik maka siswa dengan 

mudah dapat mengerjakan soal-soal yang lebih bervariasi sehingga prestasi 

belajar siswa akan sesuai dengan yang diharapkan. 

Model pembelajaran Quantum Teaching menguraikan cara-cara baru yang 

memudahkan proses pembelajaran melalui unsur seni dan pencapaian-pencapaian 

yang terarah. Quantum Teaching adalah proses pembelajaran yang meriah dengan 

segala nuansanya, menyertakan segala kaitan, interaksi dan perbedaan yang 

memaksimalkan momen belajar yang berfokus pada hubungan yang dinamis 
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dalam lingkungan kelas, interaksi yang mendirikan landasan dan kerangka untuk 

berfikir. 

Dengan penerapan prosedur dan kerangka rancangan pembelajaran 

Quantum Teaching, yaitu TANDUR tersebut pembelajaran pada kompetensi dasar 

kegiatan pokok ekonomi materi kegiatan konsumsi diharapkan akan berlangsung 

lebih baik. Pembelajaran dengan model pembelajaran Quantum Teaching 

diharapkan akan mempercepat peningkatan motivasi, aktivitas, minat, dan hasil 

belajar siswa. Oleh karena itu, model pembelajaran tersebut perlu direspon secara 

positif, dalam arti diterapkan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian 

proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan tujuan pembelajaran akan tercapai 

secara optimal. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat digambarkan bagan sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Kondisi awal 

Kerangka Pembelajaran Quantum Teaching 

1. Tumbuhkan 

Guru memberikan motivasi kepada siswa agar lebih 

bersemangat dalam mengikuti pelajaran. 

2. Alami 

Guru menjelaskan materi dan mengaitkan materi 

dengan kehidupan nyata siswa.  

3. Namai 

Peserta didik melakukan praktik secara langsung 

dengan mengerjakan soal pada lembar jawab, peserta 

didik dapat mengumpulkan informasi dan menamai 

hasil pengamatannya. 

4. Demonstrasikan 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menunjukkan kemampuannya dalam mengerjakan soal 

latihan. Guru menunjuk salah satu siswa secara acak 

untuk mendemonstrasikan hasil jawabannya di depan 

kelas. 

5. Ulangi 

Guru mengulang kembali secara singkat tentang materi 

kegiatan konsumsi. 

6. Rayakan 

Guru menyediakan beberapa hadiah maupun skor nilai 

tertentu untuk merayakan keberhasilan siswa. 

Peningkatan 

Aktivitas dan 

Hasil Belajar 

1. Guru masih meggunakan ceramah 

2. Kurangnya interaksi dan motivasi siswa pada 

saat pembelajaran 

3. Pemahaman dan penguasaan materi dari para 

siswa masih kurang 

4. Siswa merasa bosan dalam mengikuti proses 

pembelajaran 

5. Nilai untuk materi kegiatan konsumsi masih 

rendah 

Materi Kegiatan Konsumsi 

1. Pengertian konsumsi 

2. Jenis-jenis barang 

konsumsi 

3. Dampak positif dan negatif 

perilaku konsumtif 

4. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumsi 

 

C
o
co

k
 

1. Materi bersifat teoritis 

dan aplikasi 

2. Materi yang disampaikan 

bukan untuk dihafalkan, 

tetapi dipahami 

3. Model Quantum 

Teaching dapat 

meminimalisir siswa yang 

tidak aktif 

 



38 
 

 
 

2.10   Hipotesis 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Quantum 

Teaching dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar materi kegiatan konsumsi 

siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 2 Comal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Subyek Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research). 

Menurut Suharsimi (2009:3) “penelitian tindakan kelas merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan”. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 2 Comal yang terletak 

di jalan Jenderal Sudirman No.12 Comal dan subyek penelitian ini adalah kelas 

VII B SMP Muhammadiyah 2 Comal dengan jumlah siswa 41. 

3.2 Faktor yang Diteliti 

a. Faktor siswa yang diamati adalah aktivitas siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran dan mengamati hasil belajar siswa. 

b. Faktor guru yang diamati adalah kesesuaian guru dalam menggunakan 

model pembelajaran Quantum Teaching apakah sudah sesuai dengan 

langkah-langkah yang ditulis dalam rencana pembelajaran atau belum. 

c. Hasil belajar yang diamati adalah ketuntasan hasil belajar siswa pada 

materi kegiatan konsumsi. 

3.3 Rancangan Penelitian 

“Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, yaitu suatu upaya untuk 

mencermati kegiatan belajar sekelompok peserta didik dengan memberikan 

sebuah tindakan (treatment) yang sengaja dimunculkan” (Mulyasa, 2009:11). 
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Dalam penelitian ini peneliti sebagai observer, sedangkan guru mata pelajaran 

ekonomi menjadi pengajar. 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Proses yang mencakup 4 tahap ini 

disebut dengan satu siklus. Untuk siklus kedua dilakukan dengan tujuan untuk 

melakukan perbaikan pada siklus pertama dengan sub konsep yang sama yang 

belum tertuntaskan. Perbaikan terhadap rancangan selanjutnya dapat dilakukan 

pada siklus ketiga, akan tetapi jika sudah dianggap berhasil atau menunjukan 

peningkatan kinerja, maka penelitian dihentikan pada siklus kedua. Untuk lebih 

jelasnya, siklus PTK tersebut dilukiskan sebagai berikut: 

 

 

   Siklus I    Siklus II 

   

 

 

 

  

Sumber: Mulyasa (2009:73) 

Gambar 3.1 Tahap-tahap Penelitian Tindakan Kelas 

a. Perencanaan (Planning) 

Penelitian tindakan kelas ini merupakan penerapan model pembelajaran 

Quantum Teaching untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

3. Observasi 

4. Refleksi 

1. Rencana  

2. Tindakan  

1. Rencana  

2. Tindakan  4. Refleksi 

3. Observasi 
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materi kegiatan konsumsi kelas VII B SMP Muhammadiyah 2 Comal. Latar 

belakang dilakukannya penelitian tindakan kelas ini karena pembelajaran saat 

itu cenderung menggunakan ceramah sehingga siswa menjadi pasif dan mudah 

bosan. Meskipun demikian, guru lebih suka menerapkan model tersebut, sebab 

tidak memerlukan bahan praktik, cukup dengan menjelaskan konsep-konsep 

yang ada pada buku ajar atau referensi lain. Rendahnya aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran dan rendahnya hasil belajar siswa pada materi kegiatan 

konsumsi juga menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini.  

Dalam penelitian ini peneliti bekerja sama dengan guru atau yang disebut 

penelitian kolaborasi. Menurut Suharsimi (2009:17) bahwa “dalam penelitian 

kolaborasi pihak yang melakukan tindakan adalah guru itu sendiri, sedangkan 

yang diminta melakukan pengamatan terhadap berlangsungnya proses tindakan 

adalah peneliti, bukan guru yang sedang melakukan tindakan”. 

b. Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Melaksanakan tindakan sebagai langkah yang kedua merupakan realisasi 

dari rencana yang telah dibuat. Dengan demikian perencanaan tindakan ini 

disesuaikan dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah 

dibuat. Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini menerapkan pembelajaran 

melalui model pembelajaran Quantum Teaching.  

c. Pengamatan (Observing) 

Tindakan observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan aktivitas penggunaan model pembelajaran Quantum Teaching  

dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan peneliti beserta guru bidang 
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studi. Proses observasi yang dilakukan, yaitu observasi terhadap proses 

pembelajaran, baik terhadap siswa maupu guru dalam penggunaan model 

pembelajaran Quantum Teaching pada materi kegiatan konsumsi dan tes akhir 

sebagai hasil belajar siswa. 

d. Refleksi (Reflecting) 

Hasil dari kegiatan observasi dikumpulkan dan selanjutnya di analisis. 

Dari hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk merefleksi apakah kegiatan 

pembelajaran yang telah digunakan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. Selanjutnya refleksi dilakukan sebagai acuan perbaikan siklus 

berikutnya. 

3.4 Prosedur Penelitian 

“Prosedur PTK biasanya meliputi beberapa siklus, sesuai dengan tingkat 

permasalahan yang akan dipecahkan dan kondisi yang akan ditingkatkan” 

(Mulyasa, 2009:70). Penelitian ini dilakukan dengan dua siklus, yaitu proses 

tindakan pada siklus I dan siklus II. Siklus I digunakan sebagai refleksi untuk 

melakukan siklus I.  

3.4.1 Prosedur Penelitian Siklus I 

a. Perencanaan (Planning) 

Persiapan yang dilaksanakan sebelum penelitian tindakan kelas ini adalah 

sebagai beriku: 

1. Mengidentifikasi masalah dan perumusan masalah yang dilaksanakan 

dengan kolaborasi antara guru pengajar dengan peneliti. Masalah yang 

dihadapi disini adalah kemampuan peserta didik dalam memahami materi 
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kegiatan konsumsi masih kurang, kurangnya variasi dalam pembelajaran 

karena guru masih menggunakan ceramah dalam proses pembelajaran,   

kurangnya interaksi dan motivasi siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung, siswa merasa bosan dalam mengikuti proses pembelajaran, 

nilai untuk materi kegiatan konsumsi masih rendah. 

2. Menyusun rencana pembelajaran untuk 1 pertemuan dengan menggunakan 

model Quantum Teaching pada materi kegiatan konsumsi. 

3. Menyiapkan alat bantu mengajar berupa: 

a) Lembar kerja siswa dan buku paket IPS Terpadu 

b) Lembar pengamatan terhadap kemampuan guru dalam perencanaan dan 

pengelolaan/ pelaksanaan pembelajaran. 

c) Lembar pengamatan proses belajar untuk peserta didik (siswa). 

4. Membuat kisi-kisi soal tes evaluasi. 

5. Menyusun alat evaluasi untuk mengukur penguasaan materi kegiatan 

konsumsi. 

b. Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Berikut ini adalah tindakan yang akan dilakukan guru dalam rangka 

pelaksanaan pembelajaran dengan mengunakan model pembelajaran Quantum 

Teaching: 

1. Guru dan peneliti memasuki ruangan kelas, kegiatan awal yang dilakukan 

adalah membuka pelajaran dengan salam dan absensi. 

2. Guru mengkondisikan peseta didik agar siap menerima pelajaran. 
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3. Guru menyampaikan materi kegiatan konsumsi dengan model pembelajaran 

Quantum Teaching dengan menggunakan kerangka TANDUR. Adapun 

langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a) Tumbuhkan 

Guru menyampaikan tujuan, manfaat pembelajaran, dan memberikan 

motivasi kepada siswa agar siswa lebih bersemangat dalam mempelajari 

meteri kegiatan konsumsi. Selanjutnya guru memberikan apresepsi 

dengan memberikan pertanyaan mengenai kegiatan konsumsi yang 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari untuk menarik perhatian siswa 

dan suasana kelas lebih interaktif.  

b) Alami  

Guru memberikan informasi awal tentang pengertian, jenis-jenis barang 

konsumsi, dampak positif dan negatif perilaku konsumtif, dan faktor-

faktor yang mempengaruhi konsumsi. Kemudian guru menjelaskan 

materi kegiatan konsumsi, dan dengan bersamaan penjelasan dari guru 

siswa dapat menuliskan informasi penting apa saja yang mereka peroleh. 

Setelah selesai menjelaskan materi, guru membagi siswa secara acak 

untuk diskusi kelompok. Pada saat pelaksanaan kerja kelompok, siswa 

dibimbing untuk mengalami sendiri bagaimana menciptakan konsep 

dengan menggunakan buku paket dan soal yang telah tersedia. Sambil 

mengerjakan soal diskusi, guru memperdengarkan musik instrumentalia 

agar siswa dapat lebih berkonsentrasi dalam mengerjakannya.  

c) Namai  
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Siswa melakukan praktik secara langsung dengan mengerjakan soal yang 

telah diberikan oleh guru pada lembar jawab, siswa dapat mengumpulkan 

informasi dan menamai hasil pengamatannya. 

d) Demonstrasikan 

Siswa diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam 

mengerjakan latihan soal. Guru menunjuk kelompok secara acak agar 

salah satu perwakilan kelompok dapat mendemonstrasikan hasil 

diskusinya di depan kelas. 

e) Ulangi 

Pada tahap ini guru mengulang kembali secara singkat tentang materi 

kegiatan konsumsi, agar siswa lebih memahami materi tersebut. 

f) Rayakan 

Guru memberikan beberapa hadiah maupun skor nilai tertentu untuk 

merayakan keberhasilan pembelajaran dari siswa.  

4. Guru mengadakan evaluasi pembelajaran siklus I. Siswa diminta 

mengerjakan soal evaluasi siklus I secara individu untuk mengetahui 

kemampuan siswa pada pokok bahasan kegiatan konsumsi. 

c. Pengamatan (Observing) 

Pada tahapan ini dilakukan pengamatan atau observasi terhadap 

pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa 

dan guru sebagai alat ukur tingkat aktivitas siswa dan guru dalam kegiatan 

pembelajaran. 

d. Refleksi (Reflecting) 
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Hasil yang didapat dari hasil observasi dikumpulkan dan dianalisis. Hal 

ini dimaksudkan untuk mengkaji, melihat, dan memperhatikan hasil atau 

dampak dari tindakan. Berdasarkan hasil dari refleksi ini, peneliti dapat 

melakukan revisi atau perbaikan terhadap rencana selanjutnya (pada tahap 

siklus II). 

3.4.2 Prosedur Penelitian Siklus II 

a. Perencanaan (Planning) 

Persiapan yang dilaksanakan sebelum penelitian tindakan kelas ini adalah 

sebagai beriku: 

1. Mengidentifikasi masalah dan perumusan masalah yang dilaksanakan 

dengan kolaborasi antara guru pengajar dengan peneliti. Masalah yang 

dihadapi disini adalah kemampuan peserta didik dalam memahami materi 

kegiatan konsumsi masih kurang, kurangnya variasi dalam pembelajaran 

karena guru masih menggunakan ceramah dalam proses pembelajaran,   

kurangnya interaksi dan motivasi siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung, siswa merasa bosan dalam mengikuti proses pembelajaran, 

nilai untuk materi kegiatan konsumsi masih rendah. 

2. Menyusun rencana pembelajaran untuk 1 pertemuan dengan menggunakan 

model Quantum Teaching pada materi kegiatan konsumsi. 

3. Menyiapkan alat bantu mengajar berupa: 

a) Lembar kerja siswa dan buku paket IPS Ekonomi 

b) Lembar pengamatan terhadap kemampuan guru dalam perencanaan dan 

pengelolaan/ pelaksanaan pembelajaran. 
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c) Lembar pengamatan proses belajar untuk peserta didik (siswa). 

4. Membuat kisi-kisi soal tes evaluasi. 

5. Menyusun alat evaluasi untuk mengukur penguasaan materi kegiatan 

konsumsi. 

b. Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Berikut ini adalah tindakan yang akan dilakukan guru dalam rangka 

pelaksanaan pembelajaran dengan mengunakan model pembelajaran Quantum 

Teaching: 

1. Guru dan peneliti memasuki ruangan kelas, kegiatan awal yang dilakukan 

adalah membuka pelajaran dengan salam dan absensi. 

2. Guru mengkondisikan peseta didik agar siap menerima pelajaran. 

3. Guru menyampaikan materi kegiatan konsumsi dengan model pembelajaran 

Quantum Teaching dengan menggunakan kerangka TANDUR. Adapun 

langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a) Tumbuhkan 

Guru menyampaikan tujuan, manfaat pembelajaran, dan memberikan 

motivasi kepada siswa agar siswa lebih bersemangat dalam mempelajari 

meteri kegiatan konsumsi. Selanjutnya guru memberikan apresepsi 

dengan memberikan pertanyaan mengenai kegiatan konsumsi yang 

dikaikan dengan kehidupan sehari-hari untuk menarik perhatian siswa 

dan suasana kelas lebih interaktif.  

b) Alami  
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Guru memberikan informasi awal tentang pengertian, jenis-jenis barang 

konsumsi, dampak positif dan negatif perilaku konsumtif, dan faktor-

faktor yang mempengaruhi konsumsi. Kemudian guru menjelaskan 

materi kegiatan konsumsi, dan dengan bersamaan penjelasan dari guru 

siswa dapat menuliskan informasi penting apa saja yang mereka peroleh. 

Setelah selesai menjelaskan materi, guru membagi siswa secara acak 

untuk diskusi kelompok. Pada saat pelaksanaan kerja kelompok, siswa 

dibimbing untuk mengalami sendiri bagaimana menciptakan konsep 

dengan menggunakan buku paket dan soal yang telah tersedia. Sambil 

mengerjakan soal diskusi, guru memperdengarkan musik instrumentalia 

agar siswa dapat lebih berkonsentrasi dalam mengerjakannya.  

c) Namai  

Siswa melakukan praktik secara langsung dengan mengerjakan soal yang 

telah diberikan oleh guru pada lembar jawab, siswa dapat mengumpulkan 

informasi dan menamai hasil pengamatannya. 

d) Demonstrasikan 

Siswa diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam 

mengerjakan latihan soal. Guru menunjuk kelompok secara acak agar 

salah satu perwakilan kelompok dapat mendemonstrasikan hasil 

diskusinya di depan kelas. 

e) Ulangi 

Pada tahap ini guru mengulang kembali secara singkat tentang materi 

kegiatan konsumsi, agar siswa lebih memahami materi tersebut. 
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f) Rayakan 

Guru memberikan beberapa hadiah maupun skor nilai tertentu untuk 

merayakan keberhasilan pembelajaran dari siswa.  

4. Guru mengadakan evaluasi pembelajaran siklus II. Siswa diminta 

mengerjakan soal evaluasi siklus II secara individu untuk mengetahui 

kemampuan siswa pada pokok bahasan kegiatan konsumsi. 

c. Pengamatan (Observing) 

Pada tahapan ini dilakukan pengamatan atau observasi terhadap 

pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa 

dan guru sebagai alat ukur tingkat aktivitas siswa dan guru dalam kegiatan 

pembelajaran. 

d. Refleksi (Reflecting) 

Hasil yang didapat dari hasil observasi dikumpulkan dan dianalisis. Hal 

ini dimaksudkan untuk mengkaji, melihat, dan memperhatikan hasil atau 

dampak dari tindakan. Berdasarkan hasil dari refleksi ini, jika hasil siklus II 

sudah memenuhi indikator keberhasilan, maka tindakan kelas dapat dihentikan. 

Namun jika belum berhasil dan belum menunjukkan peningkatan kinerja, maka 

dilanjutkan pada siklus III dengan pertimbangan refleksi siklus II. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.5.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat 

data-data yang sudah ada. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data 
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berupa nama-nama siswa, Nomor Induk Siswa, jumlah siswa, dan data awal (nilai 

ulangan harian pelajaran IPS Ekonomi tahun yang lalu) siswa yang menjadi objek 

penelitian. 

3.5.2 Metode Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Suharsimi, 2009:32). Tes ini 

digunakan untuk mendapatkan data nilai hasil belajar siswa pada materi kegiatan 

konsumsi setelah proses pembelajaran pada tiap siklusnya.  

Bentuk tes yang digunakan adalah soal pilihan ganda (lampiran 5). Untuk 

memperoleh data yang akurat, soal tes yang digunakan sebagai alat evaluasi 

terlebih dahulu diuji cobakan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya pembeda soal. 

a. Validitas Tes 

Validitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur valid atau 

tidaknya soal yang akan digunakan dalam pembelajaran. Tingkat kevalidan 

dapat dihitung dengan korelasi Product Moment sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

𝑟𝑋𝑌  = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel yang 

dikorelasikan 

𝑟𝑋𝑌
𝑁∑𝑋𝑌 −  ∑𝑋 (∑𝑌) 

 {𝑁∑𝑋2 −  (∑𝑋)2} {𝑁∑𝑌2 −  (∑𝑌)2}
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X = skor yang dicari validitasnya 

Y = skor total 

N = jumlah peserta tes 

∑𝑋2  = jumlah kuadrat nilai X 

∑𝑌2  = jumlah kuadrat nilai Y 

∑𝑋𝑌 = jumlah perkalian skor item dengan skor total  

(Suharsimi, 2009:72) 

Hasil perhitungan 𝑟𝑋𝑌  dikonsentrasikan dengan taraf signifikansi 5% 

dengan N = 28, diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 0,3739. Jika 𝑟𝑋𝑌  > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   maka butir 

instrumen dapat dikatakan valid, tetapi sebaliknya jika harga 𝑟𝑋𝑌  < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 

dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut tidak valid. 

Soal uji coba yang diberikan sebanyak 50 soal, 25 butir soal untuk siklus 

I dan 25 butir soal untuk siklus II. Berdasarkan hasil uji coba yang telah 

dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Validitas Soal Uji Coba 

 

Keterangan Jumlah  Butir soal 

Valid 43 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 

19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 

35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50 

Tidak Valid 7 16, 17, 23, 24, 33, 39, 43 

Sumber: Hasil Uji Coba Soal 

Sesuai hasil perhitungan diperoleh butir soal yang tidak valid adalah butir 

soal nomor 16, 17, 23, 24, 33, 39, 43. Dari beberapa soal yang tidak valid tersebut 

dibuang karena sudah terwakili dengan soal lain dalam indikator tersebut. Pada 
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penelitian ini peneliti mengambil 20 soal untuk masing-masing siklus yang telah 

valid semuanya.  

b. Reliabilitas  

Reliabilitas pada penelitian ini menunjukkan pada tingkat konsistensi dan 

dapat dipercaya suatu instrumen dalam mengumpulkan data. Untuk 

mengetahui reliabilitas soal pada materi kegiatan konsumsi peneliti 

menggunakan rumus K-R. 20, yaitu: 

 

 

Keterangan: 

𝑟11   = reliabilitas tes secara keseluruhan 

p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q = 1–p) 

∑pq = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n = banyaknya item 

S = standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians) 

(Suharsimi, 2009:100-101) 

Setelah r11 diketahui, selanjutnya dibandingkan dengan harga rtabel dengan 

taraf signifikansi 5%. Jika r11> rtabel maka dikatakan instrumen tersebut reliabel. 

Berdasarkan hasil uji coba instrumen yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai 

reliabilitas soal sebesar 0,929. Nilai ini merupakan nilai yang bersifat reliabel, 

sebab nilai reliabilitas (r11) yang diperoleh lebih besar dari rtabel yaitu 0,3739. 

𝑟11 =  
𝑛

𝑛 − 1
   

𝑆2 − ∑𝑝𝑞

𝑆2
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c. Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat kesukaran soal untuk pilihan ganda dapat ditentukan dengan 

menggunakan rumus: 

 

 

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

(Suharsimi, 2009:208) 

Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Soal dengan P 1,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

2. Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang 

3. Soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal mudah 

(Suharsimi, 2009:210) 

Berdasarkan hasil uji coba, diperoleh soal dengan berbagai tingkat 

kesukaran sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba 

 

Kriteria Jumlah  Butir Soal 

Sukar  3 19, 28, 46 

Sedang  27 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16,18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 

30, 32, 33, 34, 40, 41, 43, 47, 48, 49, 50 

Mudah  20 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 17, 22, 25, 29, 31, 35, 36, 37, 

38, 39, 42, 44, 45 

Sumber: Hasil Uji Coba Soal 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
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d. Daya Pembeda 

Menurut Suharsimi (2009:211), daya pembeda soal adalah “kemampuan 

sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan 

tinggi) dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah)”. Rumus yang 

digunakan untuk pilihan ganda adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

J  = jumlah peserta 

𝐽𝐴     = banyaknya peserta kelompok atas 

𝐽𝐵       = banyaknya peserta kelompok bawah 

𝐵𝐴    = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan 

benar 

𝐵𝐵  = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu 

dengan benar 

𝑃𝐴 =
𝐵𝐴
𝐽𝐴

    = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar (ingat, P 

sebagai indeks kesukaran) 

𝑃𝐵 =
𝐵𝐵
𝐽𝐵

    = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

(Suharsimi, 2009:213-214) 

Untuk mengetahui soal-soal yang akan dipakai berdasarkan daya 

pembeda soal, digunakan klasifikasi sebagai berikut: 

D : 0,00 -- 0,20 : jelek (poor) 

𝐷 =
𝐵𝐴
𝐽𝐴

−
𝐵𝐵
𝐽𝐵

= 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵  
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D : 0,20 -- 0,40 : cukup (satisfactory) 

D : 0,40 -- 0.70 : baik (good) 

D : 0,70 -- 1,00 : baik sekali (excellent) 

D : negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai nilai 

D negatif sebaiknya dibuang saja. (Suharsimi, 2009:218) 

Dari 50 soal yang diuji cobakan, diperoleh daya pembeda dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Daya Beda Soal Uji Coba 

 

Kriteria  Jumlah  Butir soal  

Jelek  7 16, 17, 23, 24, 33, 39, 43 

Cukup 26 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 

35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 49, 50 

Baik 15 1, 2, 4, 9, 10, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 34, 45, 48 

Baik Sekali 2 6, 47 

Sumber: Hasil Uji Coba  

3.5.3 Metode Observasi 

“Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau 

cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung” (Sukmadinata, 2009:220).  

Observasi ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan afektif dan 

psikomotorik siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 2 Comal. 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan 

membandingkan hasil belajar siswa sebelum tindakan dengan hasil belajar siswa 

setelah tindakan, serta membandingkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

siklus I dan siklus II. Data dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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1. Menghitung nilai hasil belajar siswa dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Tingkat penguasaan =  
∑ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛  𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

∑ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑠𝑜𝑎𝑙
 x 100% 

2. Menghitung ketuntasan belajar siswa dengan rumus sebagai berikut: 

%= 
𝑛

𝑁
 x 100% 

Keterangan: 

n = nilai yang diperoleh 

N = jumlah nilai total (skor ideal) 

% = persentase yang diperoleh 

3. Menghitung data aktivitas guru dan siswa dengan rumus sebagai berikut: 

Nilai = 
∑𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ𝑎𝑛  

∑𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚  
 x 100% 

4. Lembar observasi 

Lembar observasi merupakan alat untuk mengumpulkan data berupa 

sebuah daftar aspek-aspek yang akan diamati. Dalam proses observasi, 

pengamatan memberikan tanda (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan 

aspek yang akan diamati. Skor pengamatan untuk siswa bertujuan untuk 

mengetahui siswa yang aktif selama pembelajaran. Sedangkan skor 

pengamatan untuk guru bertujuan untuk mengetahui aktivitas guru dalam 

pemahaman dan mengelola model pembelajaran Quantum Teaching.  
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3.7 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini adalah 

hasil belajar siswa dengan Kriteria Keutuntasan Minimal (KKM) setiap individu 

dengan nilai 75 dengan ketuntasan klasikal 75% setiap kelas yang ditentukan oleh 

pihak sekolah dan sekurang-kurangnya 75% siswa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Lokasi penlitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 2 Comal yang 

berada di Jl. Jenderal Sudirman No.12 Comal, Kabupaten Pemalang. Sarana 

sekolah yang memadai dapat menunjang dalam proses pembelajaran yang terdapat 

di SMP Muhammadiyah 2 Comal. Sarana sekolah yang ada diantaranya adalah 

ruang kelas yang luas, laboratorium, ruang multimedia, perpustakaan, dan 

koperasi. 

Penyampaian materi yang dilakukan oleh guru masih menggunkan metode 

ceramah yang menjadikan siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Siswa 

hanya mendengarkan dan mencatat penjelasan dari guru tanpa ikut berperan aktif. 

Dalam penelitian tindakan kelas dilakukan secara kolaboratif antar peneliti 

dengan guru mata pelajaran IPS Ekonomi, dalam hal ini guru sebagai pengajar 

dan peneliti sebagai observer. Dalam penelitian ini kelas yang diberi tindakan 

adalah kelas VII B karena masih banyak siswa yang mendapatkan nilai dibawah 

kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I 

Pelaksanaan siklus I merupakan kegiatan awal pembelajaran, yang 

dilaksanakan dalam satu kali pertemuan dengan alokasi waktu 2x40 menit 

menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching. Pelaksanaan siklus I 

terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 
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4.1.2.1 Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang 

terdiri dari silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja 

Siswa (LKS), lembar observasi aktivitas siswa, lembar observasi aktivitas guru, 

kisi-kisi soal, dan soal tes evaluasi siklus I. Selain itu, guru juga memberitahukan 

kepada siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 2 Comal bahwa pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching dan 

memberikan pengertian tentang model pembelajaran tersebut. Guru juga 

mengupayakan agar kondisi kelas kondusif sehingga proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah 

disusun sebelumnya. 

4.1.2.2 Pelaksanaan  

Penelitian siklus I dilaksanakan dalam satu kali pertemuan dengan 

alokasi waktu 2x40 menit pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 pukul 07.40 – 

09.00 WIB, dengan jumlah 41 siswa kelas VII B. Dalam hal ini peneliti bertindak 

sebagai pengamat, sedangkan yang bertindak sebagai pengajar adalah guru mata 

pelajaran IPS SMP Muhammadiyah 2 Comal, yaitu Ibu Ani’ Atus Syarifah, SE. 

Model pembelajaran yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar adalah 

Quantun Teaching. 

Pada tahap awal guru membuka pelajaran dengan memberikan salam dan 

presensi. Kemudian guru memberikan apersepsi kepada siswa berupa pertanyaan 

tentang pengertian konsumsi dengan mengilustrasikan kegiatan makan dan 

memakai pakaian yang dilakukan sehari-hari itu apakah termasuk dalam kegiatan 
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konsumsi. Kegiatan apersepsi ini dilakukan agar suasana kelas menjadi interaktif, 

akan tetapi hanya ada 12 siswa yang mampu menjawab pertanyaan dari guru 

disertai dengan pendapat yang tepat. Sedangkan yang lainnya ada yang hanya 

fokus memperhatikan apa yang diucapkan guru, tetapi mereka tidak berani untuk 

menjawab pertanyaan tersebut. Beberapa diantara mereka juga ada yang bermain 

dengan teman, bercanda, bahkan ada yang sibuk menggambar sesuatu yang tidak 

ada hubungannya dengan materi yang akan dipelajari. 

Selanjutnya guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran agar siswa mampu memahami kompetensi yang harus dicapai 

setelah proses pembelajaran berlangsung. Kemudian guru menumbuhkan serta 

meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dengan memberikan penghargaan 

kepada siswa berupa pemberian hadiah atau nilai tambah untuk siswa yang dapat 

menjawab pertanyaan dengan baik ataupun mengajukan pertanyaan pada saat 

proses pembelajaran berlangsung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Guru Menumbuhkan Motivasi Siswa 



61 
 

 
 

Selanjutnya guru memberikan informasi awal mengenai kegiatan-

kegiatan konsumsi yang sering dilakukan siswa seperti makan, minum memakai 

sepatu, memakai baju, menggunakan sepeda dan menempati rumah. setelah itu 

guru menjelaskan apa pengertian konsumsi, jenis-jenis barang konsumsi, dampak 

positif dan negatif perilaku konsumtif, dan dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsumsi. Pada saat guru menyampaikan materi pelajaran, siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru dan mencatat informasi penting tentang meteri yang telah 

disampaikan. Akan tetapi, ada siswa yang tidak memperhatikan penjelasan dari 

guru dan tidak mencatat informasi yang telah disampaikan oleh guru. Mereka 

yang tidak memperhatikan justru berbicara sendiri dengan teman sebangku dan 

bermain-main dengan buku tulis yang ada dimeja. Setelah guru selesai 

menjelaskan materi, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum dipahami. Kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan 

dengan baik oleh siswa, belum ada yang berani tunjuk tangan untuk menanyakan 

materi yang dirasa sulit dipahami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Guru Memberikan Kesempatan Siswa untuk Bertanya 
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Setelah semua siswa paham dengan materi yang dijelaskan, kemudian 

guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok berdasarkan tempat duduk 

(teman satu bangku) untuk berdiskusi. Guru memberikan gambar tentang berbagai 

kegiatan yang berkaitan dengan konsumsi seseorang, kemudian siswa diminta 

mendiskusikannya dengan teman sebangku untuk mengamati dan menentukan 

gambar mana yang termasuk dalam dampak positif dan dampak negatif perilaku 

konsumtif, kemudian siswa diminta menuliskan apa saja dampak positif dan 

negatif perilaku konsumtif. Pada saat diskusi berlangsung guru memutarkan 

musik instrumentalia agar siswa lebih bersemangat dalam melaksanakan 

diskusinya. Hampir seluruh siswa dapat berdiskusi dengan baik, ada siswa yang 

belum paham dengan soal diskusinya kemudian mereka bertanya kepada guru dan 

meminta penjelasan tentang soal yang harus mereka kerjakan. Guru berjalan 

berkeliling untuk membantu dan membimbing siswa untuk menyelesaikan 

pekerjaannya dan mencegah agar suasana kelas tidak gaduh karena pada awal 

kegiatan diskusi suasana kelas menjadi sedikit gaduh. Siswa melakukan praktik 

secara langsung dengan mengerjakan soal yang telah diberikan guru dan menamai 

hasil diskusinya pada lembar jawaban yang telah disediakan oleh guru.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Guru Membimbing Siswa Berdiskusi dan Menamai Hasilnya 
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Setelah selesai berdiskusi, siswa diberikan kesempatan untuk 

menunjukkan hasil diskusinya di depan kelas secara acak, kemudian kelompok 

lain yang memiliki jawaban berbeda diberikan kesempatan untuk memberikan 

tanggapan atau mengajukan pertanyaan tentang bahasan kelompok tersebut. 

Suasana kelas menjadi gaduh lagi, karena siswa merasa tidak siap untuk maju, 

belum berani, bahkan siswa merasa malu jika harus menunjukkan hasil 

pekerjaannya di depan kelas. Dari 5 perwakilan siswa yang ditunjuk, hanya ada 2 

perwakilan siswa yang maju ke depan. Kemudian guru memberikan kesempatan 

kepada kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan ataupun pendapat, namun 

tanggapan siswa kurang baik. Kesempatan tersebut justru dimanfaatkan siswa 

untuk membuat kegaduhan. Guru memberikan kesempatan kembali kepada siswa 

yang ingin menunjukkan hasil diskusinya, siswa hanya tertunduk karena takut jika 

ditunjuk untuk maju. Dari perwakilan yang maju terlihat bahwa siswa belum bisa 

menamai hasil pengamatannya secara tepat. Selanjutnya guru membahas soal 

tersebut secara bersama-sama, dan memberikan penjelasan soal yang benar pada 

jawaban siswa yang kurang tepat. Guru kemudian memberikan beberapa hadiah 

kepada siswa yang berani mengajukan pertanyaan ataupun kepada siswa yang 

sudah menunjukkan hasil diskusinya di depan kelas diiringi dengan tepuk tangan 

dari siswa lain untuk merayakan keberhasilan siswa tersebut. 

Setelah diskusi selesai, kemudian guru bersama-sama siswa 

menyimpulkan materi kegiatan konsumsi yang telah disampaikan dan membuat 

rangkuman tentang butir-butir materi yang penting. Selanjutnya diadakan tes 
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evaluasi selama 20 menit. Setelah selesai mengerjakan soal, guru meminta siswa 

untuk mengumpulkan soal dan hasil jawaban mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Siswa Mengerjakan Soal Evaluasi Siklus I 

4.1.2.3 Pengamatan 

Hasil pengamatan siklus I dicatat dalam lembar observasi yang telah 

disiapkan. Pengamatan siklus I diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Observasi pada aktivitas ini dilakukan oleh peneliti dengan mengamati 

aktivitas siswa selama proses belajar mengajar berlangsung dan mencatatnya 

dalam lembar pengamatan yang telah disediakan. Hasil pengamatan pada 

siklus I adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Pada Siklus I 

No Aspek yang dinilai 
Skor  

1 2 3 4 

1.  Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan 

dari guru 
     

2.  Perhatian siswa terhadap penjelasan guru      

3.  Aktivitas siswa dalam menuliskan informasi 

penting penjelasan meteri dari guru 
     

4.  Kamampuan siswa dalam berdiskusi      

5.  Aktivitas siswa dalam mengerjakan soal dan 

menamai hasilnya 
     

6.  Kemampuan siswa dalam menyampaikan hasil 

pekerjaannya 
     

7.  Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan      

8.  Kemampuan siswa dalam mengajukan pendapat      

9.  Kemampuan siswa dalam mendengarkan 

pendapat orang lain 
     

10.  Kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan      

 Jumlah  2 2 2 4 

 Jumlah Skor 2 4 6 16 

 Jumlah skor maksimal 40 

Sumber: Hasil pengamatan aktivitas siswa siklus I tahun 2013 

Penilaian = 
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ𝑎𝑛  

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100% 

 = 
28

40
 x 100% 

 = 70% 

Kategori Penilaian: 

Kurang    0%   - 25% 

Cukup  26% - 50% 

Baik  51% - 75% 

Baik Sekali 76% - 100%  
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Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus I 

menunjukkan bahwa 70% siswa aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan perpaduan ceramah dan model pembelajaran Quantum 

Teaching. Hasil tersebut termasuk dalam kategori penilaian baik. Hasil 

pengamatan aktivitas siswa dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Pada saat guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan tentang 

pengertian konsumsi terlihat masih banyak siswa tidak menjawab 

pertanyaan dari guru. Sebesar 29,3% atau 12 siswa mampu menjawab 

pertanyaan dari guru disertai pendapat yang tepat. Sedangkan 70,7% atau 

29 siswa masih terlihat bermain sendiri dengan teman sebangku dan tidak 

menjawab pertanyaan yang diajukan guru.  

 

 

 

   

 

 

Gambar 4.5 Kegiatan Siswa Saat Apersepsi 

2. Pada saat guru menjelaskan materi pelajaran, hampir seluruh siswa dapat 

memperhatikan penjelasan dari guru. Sebanyak 34 siswa atau sebesar 

82,9% siswa memperhatikan penjelasan dari guru dan sisanya sebanyak 7 

siswa atau sebesar 17,1% sibuk bercerita dengan teman, tidak 
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memperhatikan apa yang disampaikan guru sehingga suasana kelas tidak 

kondusif. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Siswa Mendengarkan Penjelasan Guru 

3. Aktivitas siswa dalam menuliskan informasi penting pada saat guru 

menjelaskan materi, siswa terlihat aktif untuk mencatatnya. Sebesar 

73,2%  atau 30 siswa aktif mencatat penjelasan dari guru, dan sisanya 

sebesar 26,8% atau 11 siswa  tidak mencatat apa yang dijelaskan oleh 

guru, meraka masih terlihat bercerita dengan teman dan ada yang 

bermain-main  dengan alat tulis sendiri bahkan ada yang melihat keluar 

ruang kelas melalui jendela. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Siswa Menuliskan Informasi Penting Materi Pelajaran 
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4. Pada saat berdiskusi dengan teman satu bangku, hampir seluruh siswa 

aktif berdiskusi. Terlihat sebanyak 28 siswa atau sebesar 68,3% siswa 

aktif berdiskusi dengan teman, sedangkan sisanya 31,7% atau sebanyak 

13 siswa tidak melakukan dengan baik dan justru menggunakan 

kesempatan diskusi untuk membuat kegaduhan. 

   

 

 

 

 

Gambar 4.8 Kegiatan Siswa Saat Berdiskusi 

5. Dalam mengerjakan soal, terlihat bahwa 78% atau 32 siswa mengerjakan 

soal tentang berbagai kegiatan yang berkaitan dengan konsumsi 

seseorang yang harus diamati dan ditentukan kegiatan mana saja yang 

merupakan dampak positif atau negatif perilaku konsumtif, sedangkan 

21% atau 9 siswa tidak mengerjakan soal tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Aktivitas Siswa Saat Mengerjakan Soal Diskusi 
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6. Setelah diskusi kelompok kemudian siswa ditunjuk oleh guru untuk 

menunjukkan hasil diskusinya di depan kelas. Pada tahap ini sebagian 

besar enggan untuk maju ke depan. Dari 5 perwakilan kelompok yang 

ditunjuk hanya 2 yang mau menunjukkan hasil diskusinya di depan kelas. 

Hal ini dapat dikatakan bahwa 40% siswa berani maju di depan kelas 

untuk menunjukkan hasil diskusinya, sedangkan 60% siswa belum berani 

dan masih malu untuk menunjukkan hasil diskusinya di depan kelas. 

7. Pada saat presentasi berlangsung, hanya 4 siswa atau 9,8% siswa 

menanyakan hasil pekerjaan siswa lain yang belum dipahami, dan 90,2% 

atau 37 siswa hanya diam dan belum berani untuk mengajukan 

pertanyaan.  

8. Seperti pada saat diminta untuk mengajukan pertanyaan, pada saat 

diminta untuk memberikan pendapat mengenai hasil diskusi dari teman, 

siswa juga masih belum berani berpendapat. Terlihat hanya 2 siswa atau 

sebesar 4,9% yang berani berpendapat sedangkan yang lainnya, yaitu 

sebanyak 39 siswa atau sebesar 95,1% hanya mendengarkan dan 

memperhatikan apa yang teman mereka sampaikan tanpa ikut 

berpartisipasi aktif.  

9. Perhatian siswa terhadap apa yang disampaikan teman mereka yang 

didepan kelas terlihat baik, mereka mendengarkan dan menyimak dengan 

seksama apa yang disampaikan teman mereka. Sebesar 87,8% atau 

sebanyak 36 siswa mendengarkan apa yang disampaikan teman mereka 

dan mencatat hasil yang disampaikan, sedangkan 5 siswa atau sebesar 
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12,2% masih bercerita sendiri dengan teman dan tidak memperhatikan 

apa yang disampaikan temannya yang ada di depan kelas. 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Siswa Memperhatikan Hasil Diskusi Teman 

10. Setelah siswa selesai menunjukkan hasil diskusinya di depan kelas, siswa 

menyimpulkan bersama dengan guru. Sebanyak 68,3% atau 28 siswa 

dapat menyimpulkan hasil diskusi, sedangkan 31,7% atau 13 siswa tidak 

ikut menyimpulkan hasil diskusi, karena siswa tidak memperhatikan apa 

yang dijelaskan oleh guru. 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Guru Bersama Siswa Menyimpulkan Hasil Diskusi 
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b. Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Observasi pada aktivitas ini dilakukan oleh peneliti dengan mengamati 

aktivitas guru selama proses belajar mengajar berlangsung dan mencatatnya 

dalam lembar pengamatan yang telah dipersiapkan. Hasil observasi aktivitas 

guru pada siklus I adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I 

No Aspek yang Diamati 
Skor Penilaian 

1 2 3 4 

1.  Kamampuan guru melakukan kegiatan apersepsi      

2.  
Kemampuan guru dalam memberikan motivasi 

kepada siswa 
     

3.  
Kemampuan guru dalam menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
     

4.  
Kemampuan guru dalam memberikan informasi 

awal tentang materi pembelajaran 
     

5.  Kemampuan guru dalam menyampaikan materi      

6.  Kemampuan guru dalam penguasaan materi       

7.  

Kemampuan guru dalam menerapkan 

pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Quantum Teaching 
     

8.  Kamampuan guru mengelola kelas      

9.  Kemampuan membimbing siswa untuk berdiskusi      

10.  
Kemampuan guru untuk meminta siswa 

menunjukkan hasil diskusi di depan kelas 
     

11.  Kemampuan guru menjawab pertanyaan siswa      

12.  
Kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan 
     

13.  
Kemampuan dalam menyampaikan kembali 

materi pelajaran 
     

14.  
Kemampuan dalam menyimpulkan materi 

pelajaran dengan melibatkan siswa 
     

15.  Memberikan penghargaan kepada siswa      

 Jumlah  0 4 7 4 

 Jumlah skor 0 8 21 16 

 Jumlah skor maksimal 60 

Sumber: Hasil pengamatan aktivitas guru siklus I tahun 2013 



72 
 

 
 

Penilaian = 
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ𝑎𝑛  

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100% 

 = 
45

60
 x 100% 

 = 75% 

Kategori Penilaian: 

Kurang    0% - 25% 

Cukup  26% - 50% 

Baik  51% - 75% 

Baik Sekali 76% - 100%  

 Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru pada siklus I, dapat 

diketahui bahwa penilaian guru memperoleh skor sebesar 75% yang termasuk 

dalam kategori baik sekali. Adapun kriteria penilaian dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Pada saat apersepsi guru dapat melakukannya dengan sangat baik dengan 

memberikan pertanyaan mengenai materi kegiatan konsumsi yang 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pada tahap apresepsi ini 

guru memberikan ilustrasi tentang kegiatan siswa sehari-hari, yaitu 

makan dan memakai pakaian merupakan kegiatan konsumsi atau bukan. 

Kegiatan belajar ini mampu menciptakan keterlibatan siswa aktif dan 

sesuai dengan materi yang akan dibahas. 

2. Saat memberikan motivasi, hanya memberikan penghargaan berupa 

hadiah atau nilai lebih pada siswa yang dapat menjawab pertanyaan dari 

guru ataupun bertanya pada saat pembelajaran berlangsung. 
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3. Sebelum menjelaskan materi, guru menyampaikan semua tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai agar siswa mampu memahami 

kompetensi yang harus dicapai setelah proses pembelajaran berlangsung. 

4. Dalam memberikan informasi awal tentang materi konsumsi, guru hanya 

memberikan contoh-contoh kegiatan konsumsi kepada siswa. Guru 

memberikan contoh tentang kegiatan konsumsi yang dilakukan siswa 

setiap hari, seperti makan, minum, memakai pakaian, memakai sepatu, 

menggunakan sepeda, dan menempati rumah. Siswa memperhatikan apa 

yang disampaikan oleh guru dengan seksama. 

5. Selanjutnya, pada saat guru menyampaikan materi kurang jelas sehingga 

masih ada siswa yang tidak memperhatikan apa yang disampaikan guru. 

Akan tetapi guru selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya agar siswa lebih memahami dan mengerti materi kegiatan 

konsumsi yang telah disampaikan. 

6. Guru kurang menguasai materi dengan baik, sehingga apa yang 

disampaikan guru kurang bisa diterima oleh siswa. Namun, dalam 

menjelaskan materi guru mengaitkan materi kegiatan konsumsi yang 

dipelajari dengan contoh kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

7. Pada saat melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan perpaduan 

ceramah dan model pembelajaran Quantum Teaching, guru menerapkan 

3 rancangan pembelajaran TANDUR dalam kegiatan pembelajaran 

dengan baik, yaitu guru menerapkan Tumbuhkan, Ulangi, dan Rayakan 
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dengan baik. Sedangkan rancangan pembelajaran yang lain belum 

terlaksana dengan baik.  

8. Kemampuan guru dalam mengelola kelas belum terlaksana dengan baik. 

Guru mengelola kelas sesuai dengan indikator dalam keterampilan 

mengelola kelas. Pada kegiatan ini hanya 2 indikator keterampilan 

mengelola kelas yang sudah dilakukan oleh guru, yaitu kemampuan sikap 

tanggap guru terhadap pertanyaan siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung dan menegur siswa yang  tidak memperhatikan penjelasan 

dari guru. 

9. Sedangkan saat membimbing siswa untuk melakukan diskusi, guru dapat 

melakukannya dengan baik. Guru memusatkan perhatian siswa dengan 

merumuskan tujuan dan topik diskusi, memperjelas masalah yang akan 

didiskusikan, dan berkeliling kelas untuk menanyakan kesulitan siswa 

serta mencegah kegaduhan yang ditimbulkan pada saat diskusi 

berlangsung. 

10. Saat guru meminta siswa untuk menunjukkan hasil diskusi di depan 

kelas, hanya sebagian siswa yang ditunjuk dapat menunjukkan hasil 

pekerjaanya di depan kelas. Dari 5 perwakilan siswa yang ditunjuk, 

hanya 2 yang mau maju ke depan kelas dan munjukkan hasil diskusinya. 

11. Pada saat menjawab pertanyaan yang diajukan dari siswa, guru 

memberikan jawaban dari pertanyaan siswa tersebut. Akan tetapi, 

tanggapan dari guru kurang baik atas pertanyaan yang diberikan dari 

siswa. 
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12. Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

alokasi waktu yang direncanakan tidak dapat terlaksana dengan baik. 

Pada saat melakukan kegiatan pembelajaran, waktu yang digunakan 

melebihi waktu yang telah dialokasikan sebelumnya. 

13. Pada saat  mengulas kembali materi yang telah dijelaskan, guru hanya 

menyampaikan kembali materi yang telah disampaikan kepada siswa, 

tidak membenarkan jawaban siswa yang kurang tepat saat diskusi. 

14. Guru dapat menyimpulkan materi pelajaran bersama-sama siswa dengan 

baik, siswa juga terlihat antusias dalam menanggapi apa yang 

disimpulkan guru. Guru juga membuat rangkuman secara jelas dan 

singkat tentang butir-butir materi yang penting. 

15. Guru memberikan hadiah sebagai penghargaan terhadap siswa yang 

berhasil dalam pembelajaran yang sudah terlaksana dengan baik. 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan peneliti tentang 

aktivitas guru dalam menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching, 

guru sudah mampu melakukannya dengan baik, namun ada beberapa hal yang 

masih belum sesuai dengan kriteria yang diharapkan dan perlu adanya 

perbaikan  sehingga terjadi peningkatan pada siklus berikutnya. 

4.1.2.4 Refleksi 

Setiap akhir siklus dilaksanakan tindakan yang didasarkan pada hasil 

observasi dan catatan lapangan. Refleksi dilakukan untuk menentukan apakah 

tindakan pada siklus I berhasil atau belum. Berdasarkan analisis data pengamatan 
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yang dilakukan, ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki pada pembelajaran 

siklus II, yaitu: 

1. Berdasarkan hasil analisis data aktivitas siswa dapat dilihat bahwa 70% siswa 

sudah mulai aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Quantum Teaching sedangkan sisanya 30% siswa belum aktif 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Masih banyak kekurangan-kekurangan 

yang perlu diperbaiki pada aktivitas siswa, diantaranya yaitu dalam menjawab 

pertanyaan dari guru masih banyak siswa yang tidak dapat menjawab 

pertanyaan tersebut. Dalam menyampaiakan hasil diskusi di depan kelas, 

siswa masih belum berani dalam menunjukkannya. Siswa juga belum berani 

untuk mengajukan pertanyaan ataupun pendapat pada saat ada teman yang 

maju di depan kelas untuk menunjukkan hasil diskusinya di depan kelas. 

2. Aktivitas guru dalam menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching 

masih banyak kekurangan, yaitu guru kurang memotivasi siswa, guru belum 

sepenuhnya menerapkan kerangka pembelajaran TANDUR pada kegiatan 

pembelajaran. Selain itu, guru juga belum bisa mengelola kelas dengan baik 

dan belum bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu 

yang telah ditentukan.  

3. Hasil belajar siswa siklus I dengan penerapan model pembelajaran Quantum 

Teaching dapat diketahui sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Hasil Belajar Siswa Siklus I 

No. Keterangan  Siklus I 

1.  Nilai tertinggi 95 

2.  Nilai terendah 45 

3.  Rata-rata nilai hasil belajar 74,4 

4.  Siswa tuntas 30 

5.  Siswa tidak tuntas 11 

6.  Persentase ketuntasan klasikal 73,2% 

Sumber: Data penelitian, 2013 (Lampiran 18, halaman 146) 

Dari hasil belajar siswa siklus I, nilai tertinggi yang diperoleh adalah 95 

dan nilai terendah yang diperoleh adalah 45. Nilai rata-rata hasil belajar siswa 

adalah 74,4 dengan persentase ketuntasan klasikal yaitu sebesar 73,2%. Dari 

jumlah siswa sebanyak 41, 30 siswa mencapai ketuntasan belajar dan 11 siswa 

belum tuntas. 

Dalam tindakan selanjutnya diharapkan ketuntasan belajar siswa lebih baik 

dari siklus I. Selain itu, guru harus lebih memotivasi siswa agar siswa dapat 

mengikuti pembelajaran dengan baik, guru juga diharapkan dapat menerapkan 

kerangka pembelajaran TANDUR pada kegiatan pembelajaran dengan lebih baik. 

Disamping  itu, guru diharapkan dapat mengelola kelas dengan lebih bailk lagi 

dan dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang telah 

ditentukan. Sedangkan aktivitas siswa yang perlu diperbaiki yaitu siswa harus 

lebih aktif lagi dalam menjawab pertanyaan dari guru. Guru dan peneliti juga 

harus bisa memotivasi siswa untuk lebih berani dalam menunjukkan hasil diskusi 

di depan kelas, mengajukan pertanyaan ataupun pendapat pada saat ada teman 

yang maju di depan kelas untuk menunjukkan hasil diskusinya. 
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4.1.3 Hasil Penelitian Siklus 2 

Siklus II dilaksanakan untuk menyempurnakan pembelajaran pada siklus I, 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada siklus II ini lebih baik 

dari siklus I, selain itu ada beberapa perbaikan yang dilakukan oleh guru maupun 

oleh siswa. Pada pelaksanaan siklus II, rencana pembelajaran didasarkan pada 

kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam siklus I. Seperti halnya pada siklus I, 

pembelajaran pada siklus II juga terdiri dari empat tahap, yaitu: 

4.1.3.1 Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti membuat perencanaan berdasarkan hasil refleksi 

penelitian pada siklus I. Pada siklus 1 masih terdapat kekurangan dibeberapa 

aspek atau belum sesuai dengan indikator penelitian. Pada tahap perencanaan 

siklus II, peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari 

silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), LKS, lembar observasi 

aktivitas guru, lembar observasi aktivitas siswa, dan soal tes evaluasi siklus II. 

4.1.3.2 Pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan pada 

hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 pukul 08.20 – 09.40 WIB di kelas VII B SMP 

Muhammadiyah 2 Comal dengan jumlah 41 siswa. 

Pada tahap awal guru membuka pelajaran dengan memberikan salam dan 

presensi. Setelah itu guru memberikan apersepsi kepada siswa untuk mengetahui 

kesiapan siswa dalam menerima pelajaran dengan memberikan pertanyaan yang 

terkait dengan materi kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Apresepsi 

yang dilakukan oleh guru pada siklus II sama dengan kegiatan yang dilakukan 
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pada siklus I, hanya jenis pertanyaannya berbeda. Dalam apersepsi ini guru 

memberikan gambaran mengenai seseorang yang lebih termotivasi dalam bekerja 

karena ingin membeli suatu barang yang dia inginkan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, sedangkan disisi lain ada seseorang yang suka membelanjakan uangnya 

tanpa memikirkan kehidupan yang akan datang dan orang itu senang sekali 

memamerkan barang yang ia beli kepada orang lain. Dari kedua ilustrasi tersebut, 

menurut kalian perilaku mana yang menunjukkan dampak positif dan dampak 

negatif dari perilaku konsumsi. Pada apersepsi ini siswa yang mampu menjawab 

dengan tepat mengalami peningkatan, mereka sudah fokus dalam memperhatikan 

apa yang disampaikan oleh guru. 

Setelah memberikan apersepsi kepada siswa, kemudian guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan agar siswa mampu memahami 

materi kegiatan konsumsi dengan baik. Guru selanjutnya menumbuhkan serta 

meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dengan memberikan dorongan 

kepada siswa untuk menjalani pembelajaran dengan penuh percaya diri, guru juga  

memberikan penghargaan berupa hadiah dan nilai tambah bagi siswa yang 

berhasil dalam proses pembelajaran. 

Sebelum menjelaskan materi pelajaran, guru terlebih dahulu memberikan 

informasi awal mengenai kegiatan konsumsi yang sering dilakukan siswa. Setelah 

itu guru menjelaskan materi pelajaran yang dirasa siswa sulit dipahami pada 

pembelajaran siklus I, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. 

Pada saat guru menjelaskan materi pelajaran, siswa memperhatikan penjelasan 

dari guru dan mencatat informasi penting tentang materi pelajaran yang telah 
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disampaikan. Hampir seluruh siswa dapat memperhatikan penjelasan guru dengan 

baik dan dapat menuliskan informasi penting yang disampaikan oleh guru, tetapi 

tetap saja masih ada siswa yang bercerita sendiri dengan teman dan tidak 

memperhatikan apa yang disampaikan guru. Setelah selesai menjelaskan materi, 

guru memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami. Kesempatan tersebut sudah mulai dimanfaatkan oleh siswa 

dengan baik, siswa sudah mulai berani untuk menanyakan materi yang dirasa sulit 

dipahami bagi mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Siswa Menuliskan Informasi Penting Materi Pelajaran 

Pada tahap selanjutnya, setiap siswa membentuk kelompok yang masing-

masing beranggotakan 2 orang. Pembentukan kelompok sesuai dengan tempat 

duduk siswa, yaitu dengan teman sebangku masing-masing. Guru kemudian 

memberikan soal diskusi tentang konsumsi yang berkaitan dengan kebutuhan 

sekolah selama satu bulan, kemudian didiskusikan dengan teman apakah 

kebutuhan tersebut sama dengan kebutuhan teman dan faktor apa saja yang 

mempengaruhi kebutuhan tersebut. Pada saat diskusi berlangsung, guru 



81 
 

 
 

berkeliling memantau setiap kelompok untuk membantu dan membimbing siswa 

yang mengalami kesulitan, mencegah terjadinya kegaduhan, dan memberikan 

semangat kepada siswa untuk mengerjakan soal diskusi. Siswa melakukan praktik 

secara langsung dengan mengerjakan soal yang telah diberikan guru dan menamai 

hasil diskusinya pada lembar jawaban yang telah disediakan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Siswa Berdiskusi dengan Teman Sebangku 

Setelah masing-masing kelompok berdiskusi, guru meminta siswa untuk 

menunjukkan hasil diskusinya di depan kelas dan kelompok lain menanggapi 

jawaban tersebut. Pada kegiatan ini guru memberikan motivasi kepada siswa 

dengan memberikan hadiah dan nilai tambah bagi siswa yang berani dan aktif.    

Dari 5 perwakilan kelompok yang ditunjuk untuk maju ke depan, semua 

perwakilan kelompok maju ke depan secara bergantian untuk menunjukkan hasil 

diskusinya. Kelompok lain yang tidak maju diminta untuk menanggapi apa yang 

telah disampaikan teman mereka di depan, kesempaatan ini sudah bisa 

dimanfaatkan siswa dengan baik. Mereka sudah berani dalam mengajukan 

pendapat ataupun memberikan pertanyaan tentang apa yang disampaikan teman 
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mereka. Guru memberikan pujian bagi siswa yang berani maju di depan kelas dan 

aktif untuk membangkitkan semangat siswa yang lain agar lebih terpacu. Setelah 

semua perwakilan yang ditunjuk maju ke depan, guru kemudian memberikan 

penjelasan soal yang telah diselesaikan siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Siswa Menunjukkan Hasil Diskusi Di Depan Kelas 

Selanjutnya guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi kegiatan 

konsumsi yang telah disampaikan pada pembelajaran siklus II dan membuat 

rangkuman tentang butir-butir materi yang penting. Setelah itu siswa diminta 

untuk mengerjakan soal evaluasi selama 20 menit secara individu. Setelah selesai 

mengerjakan, siswa diminta untuk mnegumpulkan soal dan hasil jawaban mereka.  
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Gambar 4.8 Siswa Mengerjakan Soal Evaluasi Siklus II 

4.1.3.3 Pengamatan 

Hasil pengamatan siklus II dicatat dalam lembar observasi yang telah 

dipersiapkan. Pengamatan siklus II diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Hasil observasi aktivitas siswa 

Hasil observasi aktiitas siswa dengan model pembelajaran Quantum 

Teaching pada siklus II dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 
 

Tabel 4.4 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Pada Siklus II 

No Aspek yang dinilai 
Skor  

1 2 3 4 

1.  Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan 

dari guru 
     

2.  Perhatian siswa terhadap penjelasan guru      

3.  Aktivitas siswa dalam menuliskan informasi 

penting penjelasan meteri dari guru 
     

4.  Kamampuan siswa dalam berdiskusi      

5.  Aktivitas siswa dalam mengerjakan soal      

6.  Kemampuan siswa dalam menyampaikan hasil 

pekerjaannya 
     

7.  Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan      

8.  Kemampuan siswa dalam mengajukan pendapat      

9.  Kemampuan siswa dalam mendengarkan 

pendapat orang lain 
     

10.  Kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan      

 Jumlah  0 1 4 5 

 Jumlah Skor 0 2 12 20 

 Jumlah skor maksimal 40 

Sumber: Hasil pengamatan aktivitas siswa siklus II tahun 2013 

Penilaian = 
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ𝑎𝑛  

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100% 

= 
34

40
 x 100% 

= 85% 

Kategori Penilaian:  

Kurang    0% - 25% 

Cukup  26% - 50% 

Baik   51% - 75% 

Baik Sekali  76% - 100%  
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Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus II, penilaian 

keaktifan siswa memperoleh skor 85% yang termasuk dalam kategori 

penilaian baik sekali. Hasil pengamatan aktivitas siswa dapat dilihat sebagai 

berikut: 

1. Pada saat guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan tentang dampak 

positif dan negatif perilaku konsumtif untuk mengetahui seberapa besar 

kesiapan siswa mengikuti pelajaran, terlihat pada kegiatan ini siswa dapat 

menjawab pertanyaan dari guru. Sebesar 61% atau 25 siswa menjawab 

pertanyaan dari guru sedangkan hanya 16 siswa atau 39% tidak 

menjawab pertanyaan dari guru. 

2. Pada saat guru menjelaskan materi pelajaran, hampir seluruh siswa dapat 

memperhatikan penjelasan dari guru. Sebanyak 37 siswa atau sebesar 

90,2% siswa memperhatikan penjelasan dari guru dan sisanya sebanyak 4 

siswa atau sebesar 9,8% masih tidak memperhatikan penjelasan dari guru 

dan bercanda dengan teman sebangku. 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Siswa Memperhatikan Penjelasan Dari Guru 
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3. Aktivitas siswa dalam menuliskan informasi penting pada saat guru 

menjelaskan materi siswa terlihat aktif untuk mencatatnya, sebesar 

95,1%  atau 39 siswa aktif mencatat penjelasan dari guru, dan sisanya 

sebesar 4,9% atau 2 siswa  tidak mencatat apa yang dijelaskan oleh guru, 

meraka masih bercerita dengan teman sebangku.   

4. Pada saat berdiskusi dengan teman satu bangku, hampir seluruh siswa 

dapat berdiskusi dengan baik. Terlihat sebanyak 30 siswa atau sebesar 

73,2% siswa aktif berdiskusi dengan teman, sedangkan sisanya 26,8% 

atau sebanyak 11 siswa tidak melakukan dengan baik. 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Siswa Berdiskusi dengan Teman 

5. Dalam mengerjakan soal, terlihat bahwa 90,2% atau 37 siswa 

mengerjakan soal tentang berbagai kebutuhan sekolah apa saja yang 

dibutuhkan, sedangkan 9,8% atau 4 siswa tidak mengerjakan soal 

tersebut. 
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4.18 Siswa Mengerjakan Soal Diskusi 

6. Setelah berdiskusi, kemudian guru menunjuk siswa untuk menunjukkan 

hasil diskusinya di depan kelas. Pada tahap ini semua perwakilan 

kelompok yang ditunjuk oleh guru dapat menunjukkan hasil diskusinya 

di depan kelas.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Siswa Menunjukkan Hasil Diskusi 
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7. Pada saat presentasi berlangsung, ada 23 siswa atau 56,1% siswa berani 

mengajukan pertanyaan yang belum dipahami, dan 43,9% atau 18 siswa 

masih diam dan belum berani untuk mengajukan pertanyaan.  

8. Pada saat diminta untuk memberikan pendapat mengenai hasil diskusi 

dari teman, siswa masih belum berani berpendapat. Terlihat 12 siswa 

atau sebesar 29,3% yang berani berpendapat sedangkan yang lainnya, 

yaitu sebanyak 29 siswa atau sebesar 70,7% hanya mendengarkan dan 

memperhatikan apa yang teman mereka sampaikan tanpa ikut 

berpartisipasi aktif.  

9. Perhatian siswa terhadap apa yang disampaikan teman mereka yang 

didepan kelas terlihat baik, mereka mendengarkan dan menyimak dengan 

seksama apa yang disampaikan teman mereka. Sebesar 95,1% atau 

sebanyak 39 siswa mendengarkan apa yang disampaikan teman mereka, 

sedangkan masih ada 2 siswa atau sebesar 4,9% masih bercerita sendiri 

dengan teman dan tidak memperhatikan apa yang disampaikan temannya 

yang ada di depan kelas. 

10. Kegiatan siswa menyimpulkan bersama dengan guru terlihat bahwa 

sebanyak 82,9% atau 34 siswa dapat menyimpulkan hasil diskusi, 

sedangkan 17,1% atau 7 siswa tidak ikut menyimpulkan hasil diskusi, 

karena siswa tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. 
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b. Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Observasi pada aktivitas guru dilakukan oleh peneliti, mulai dari kegiatan 

pendahuluan, pelaksanaan pembelajaran dan penutup. Hasil observasi 

aktivitas guru pada siklus II dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Pengamatan Aktivitas Guru Siklus II 

No Aspek yang Diamati 
Skor Penilaian 

1 2 3 4 

1.  Kamampuan guru melakukan kegiatan apersepsi      

2.  
Kemampuan guru dalam memberikan motivasi 

kepada siswa 
     

3.  
Kemampuan guru dalam menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
     

4.  
Kemampuan guru dalam memberikan informasi 

awal tentang materi pembelajaran 
     

5.  Kemampuan guru dalam menyampaikan materi      

6.  Kemampuan guru dalam penguasaan materi       

7.  

Kemampuan guru dalam menerapkan 

pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Quantum Teaching 
     

8.  Kamampuan guru mengelola kelas      

9.  
Kemampuan membimbing siswa untuk 

berdiskusi 
     

10.  
Kemampuan guru untuk meminta siswa 

menunjukkan hasil diskusi di depan kelas 
     

11.  Kemampuan guru menjawab pertanyaan siswa      

12.  
Kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan 
     

13.  
Kemampuan dalam menyampaikan kembali 

materi pelajaran 
     

14.  
Kemampuan dalam menyimpulkan materi 

pelajaran dengan melibatkan siswa 
     

15.  Memberikan penghargaan kepada siswa      

 Jumlah  0 0 4 11 

 Jumlah skor 0 0 12 44 

 Jumlah skor maksimal 60 

Sumber: Hasil pengamatan aktivitas guru siklus II tahun 2013 
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Penilaian = 
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ𝑎𝑛  

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100% 

=  
56

60
 x 100% 

= 93,3% 

Kategori Penilaian:  

Kurang     0% - 25% 

Cukup  26% - 50% 

Baik   51% - 75% 

Baik Sekali  76% - 100%  

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus II diatas dapat 

diketahui bahwa skor yang diperoleh sebesar 93,3% dengan kategori baik 

sekali. Adapun kriteria penilaian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pada saat apersepsi guru dapat melakukannya dengan sangat baik dengan 

memberikan pertanyaan mengenai materi kegiatan konsumsi yang 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini dilihat dari 

sebagian besar siswa menjawab pertanyaan yang telah diberikan guru 

secara bersama-sama dan terlihat siswa siap untuk mengikuti 

pembelajaran.  

2. Saat memberikan motivasi, guru memotivasi dengan memberikan 

semangat kepada siswa untuk menjalani pembelajaran dengan penuh 

percaya diri, guru juga memberikan penghargaan berupa hadiah serta 

nilai lebih untuk siswa yang aktif. 
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3. Sebelum menjelaskan materi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai secara lengkap mulai awal hingga akhir pembelajaran 

agar siswa mampu memahami kompetensi yang harus dicapai setelah 

proses pembelajaran berlangsung. 

4. Guru memberikan informasi awal tentang materi konsumsi yang disertai 

dengan contoh-contoh kegiatan konsumsi. Dalam kegiatan ini guru 

memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kebutuhan sehari-hari antara orang yang satu dengan orang yang lain. 

5. Guru sudah menyampaikan materi dengan jelas dan guru memberikan 

kesempatan siswa untuk bertanya agar siswa lebih memahami serta 

mengerti materi kegiatan konsumsi yang telah dijelaskan. 

6. Guru masih kurang menguasai materi dengan baik pada saat menjelaskan 

sehingga apa yang disampaikan guru kurang bisa diterima oleh siswa. 

Namun, dalam menjelaskan materi guru mengaitkan materi kegiatan 

konsumsi yang dipelajari dengan contoh kegiatan yang dilakukan siswa 

dalam kehidupan sehari-hari. 

7. Pada saat melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Quantum Teaching, guru menerapkan 4 rancangan 

pembelajaran TANDUR dalam kegiatan pembelajaran dengan baik, yaitu 

guru menerapkan Tumbuhkan, Demonstrasi, Ulangi, dan Rayakan 

dengan baik. Sedangkan rancangan pembelajaran Alami dan Namai 

belum terlaksana dengan baik.  
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8. Kemampuan guru dalam mengelola kelas sudah terlaksana dengan baik. 

Guru mengelola kelas sesuai dengan indikator dalam keterampilan 

mengelola kelas. Pada kegiatan ini 5 indikator keterampilan mengelola 

kelas sudah dilakukan oleh guru, yaitu kemampuan sikap tanggap guru 

terhadap pertanyaan siswa pada saat pembelajaran berlangsung, 

memusatkan perhatian kelompok pada saat diskusi, memberikan 

petunjuk-petunjuk yang jelas kepada siswa, menegur siswa yang tidak 

memperhatikan penjelasan dari guru, serta menemukan dan memecahkan 

tingkah laku siswa yang menimbulkan masalah.  

9. Saat membimbing siswa untuk melakukan diskusi, guru dapat 

melakukannya dengan baik. Guru memusatkan perhatian siswa dengan 

merumuskan tujuan dan topik diskusi, memperjelas masalah yang akan 

didiskusikan, dan berkeliling kelas untuk menanyakan kesulitan siswa 

serta mencegah kegaduhan yang ditimbulkan pada saat diskusi 

berlangsung. 

10. Pada saat guru meminta siswa untuk menunjukkan hasil diskusi di depan 

kelas, guru dapat melakukannya dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari 

adanya siswa yang maju untuk menunjukkan hasil diskusinya di depan 

kelas. Dari 5 perwakilan siswa yang ditunjuk, semuanya sudah berani 

maju ke depan kelas dan menunjukkan hasil diskusinya. 

11. Guru mampu menjawab pertanyaan dan memberikan jawaban dari 

pertanyaan yang diajukan siswa dengan baik, serta memberikan 

tanggapan yang baik atas pertanyaan yang diberikan siswa tersebut. 
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12. Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

alokasi waktu yang direncanakan sudah terlaksana dengan baik. Akan 

tetapi, pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung waktu yang 

digunakan melebihi alokasi waktu yang telah direncanakan sebelumnya. 

13. Pada saat mengulas kembali materi yang telah dijelaskan, guru hanya 

menyampaikan kembali materi yang telah disampaikan kepada siswa. 

Sedangkan hasil diskusi dari siswa tidak dijelaskan kembali. 

14. Guru menyimpulkan materi pelajaran bersama-sama siswa dengan baik, 

guru membuat rangkuman secara jelas dan singkat tentang butir-butir 

materi penting yang telah dijelaskan pada proses pembelajaran. 

15. Guru memberikan semangat dan hadiah sebagai penghargaan terhadap 

siswa yang berhasil dalam pembelajaran yang sudah terlaksana dengan 

baik. Selain itu, guru juga memberikan nilai lebih terhadap siswa yang 

berhasil dalam melaksanakan pembelajaran. 

4.1.3.4 Refleksi 

Refleksi pada siklus II dilaksanakan setelah berakhirnya pelaksanaan 

siklus II. Gambaran secara umum pelaksanaan siklus II mengalami peningkatan 

hasil belajar yang sangat baik, hasil refleksi pada siklus II adalah sebagai berikut: 

1. Hasil analisis data aktivitas siswa dapat dilihat bahwa keaktifan siswa 

mencapai 85%. Artinya, siswa semakin aktif dalam proses pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching. Hal ini terlihat dari 

siswa mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Selain itu, 

siswa juga sudah berani untuk menunjukkan hasil diskusinya di depan kelas 
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tanpa rasa takut dan malu. Siswa juga sudah mulai berani untuk mengajukan 

pertanyaan dan mengajukan pendapat pada saat ada teman yang maju di 

depan kelas untuk menunjukkan hasil diskusinya. 

2. Aktivitas guru menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching sudah 

memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Guru mampu mengelola suasana 

kelas dengan baik, mampu menerapkan pembelajaran dengan 

menggunanakan kerangka pembelajaran TANDUR, guru juga sudah bisa 

menerapkan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan 

sebelumnya. 

3. Hasil belajar siswa pada siklus II dengan model pembelajaran Quantum 

Teaching dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Belajar Siswa Siklus II 

No. Keterangan  Siklus II 

1.  Nilai tertinggi 95 

2.  Nilai terendah 55 

3.  Rata-rata nilai hasil belajar 80 

4.  Siswa tuntas 33 

5.  Siswa tidak tuntas 8 

6.  Persentase ketuntasan klasikal 80% 

Sumber: Data penelitian, 2013 (Lampiran 18 halaman 146) 

Dari hasil belajar siswa siklus II, nilai tertinggi yang diperoleh adalah 

95 dan nilai terendah yang diperoleh adalah 55. Nilai rata-rata hasil belajar 

siswa adalah 80 dengan persentase ketuntasan klasikal adalah 80%. Dari 

jumlah siswa 41, terlihat bahwa 33 siswa mencapai ketuntasan belajar dan 8 

siswa masih belum tuntas. Pada penelitian siklus II ini ketuntasan klasikal 

sudah memenuhi indikator ketercapaian yang ditetapkan, sehingga tidak perlu 

dilanjutkan ke siklus berikutnya. 
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4.2 Pembahasan 

Hasil penelitian yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 2 Comal, 

menunjukkan bahwa pada observasi awal diperoleh data nilai rata-rata ulangan 

harian sebelum diadakan penelitian sebesar 71,8 dengan ketuntasan klasikal 

42,86%. Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan model pembelajaran 

Quantum Teaching diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa siklus I sebesar 

74,4 dengan ketuntasan klasikal 73,2%. Hasil belajar siswa siklus II diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 80 dengan ketuntasan klasikal 80%. Berdasarkan hasil 

penelitian siklus I maupun siklus II, hasil pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Quantum Teaching mengalami peningkatan.  

Hasil belajar siswa berupa nilai rata-rata dan persentase ketuntasan dengan 

menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching mengalami peningkatan, 

hal ini dikarenakan proses pembelajaran yang terencana dengan baik. Model 

pembelajaran Quantum Teaching memiliki kerangka rancangan pembelajaran 

yang meliputi Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, Ulangi, dan Rayakan 

yang menciptakan konsep motivasi, langkah-langkah menumbuhkan minat, dan 

belajar aktif. Pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif selama proses 

pembelajaran memiliki dampak positif untuk siswa, dan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian siklus I diketahui bahwa pelaksanaan model 

pembelajaran Quantum Teaching sudah baik, tetapi masih ada beberapa aspek 

yang harus diperbaiki. Dalam pembelajaran siswa belum sepenuhnya aktif dalam 

mangikutinya, hal ini disebabkan siswa kurang aktif dalam menjawab pertanyaan 
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dari guru, dan dalam menyampaikan hasil diskusi di depan kelas siswa masih 

belum berani dan malu. Dalam mengajukan pertanyaan, siswa juga belum berani 

untuk mengungkapkannya. Hasil observasi siklus I terlihat bahwa keaktifan siswa 

mencapai 70%, ini menunjukkan bahwa keaktifan siswa sudah mulai ada dalam 

proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching. 

Siswa mampu menyelesaikan soal dan tugas yang diberikan oleh guru. Selain 

aktivitas siswa, peneliti juga meneliti aktivitas guru dalam proses pemebalajaran. 

Aktivitas guru dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Quantum Teaching sudah baik, terlihat dari hasil observasi terhadap guru pada 

siklus I mencapai 75%. Walaupun sudah terlaksana dengan baik, namun ada 

beberapa aspek yang belum dilakukan oleh dengan dengan optimal. Salah satunya 

adalah guru kurang memotivasi siswa dalam proses pembelajaran, guru juga 

belum sepenuhnya menerapkan kerangka pembelajaran TANDUR pada kegiatan 

pembelajaran. Selain itu, guru belum mampu mengelola kelas dengan baik dan 

proses pembelajaran yang dilakukan belum sesuai dengan alokasi waktu yang 

ditentukan. 

Pelaksanaan siklus II juga mengalami peningkatan, dapat dilihat dari hasil 

refleksi pada siklus II keaktifan siswa dalam proses pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran Quantum Teaching semakin aktif. Soal yang diberikan guru 

dapat diselesaikan siswa dengan baik, selain itu siswa juga sudah berani untuk 

menunjukkan hasil diskusinya di depan kelas. Siswa juga sudah mulai berani 

untuk mengajukan pertanyaan tentang apa yang mereka belum pahami. Hal ini 

disebabkan karena adanya perubahan pola tingkah laku baik dari siswa maupun 
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guru, dapat dilihat pada saat guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa 

lebih aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Pada siklus II aktivitas siswa 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus I, yaitu dari 70% menjadi 

85%. Sedangkan hasil pengamatan aktivitas guru pada siklus II juga mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan siklus I, yaitu dari 75% menjadi 93,3%. 

Sebelum melaksanakan pembelajaran siklus II guru merencanakan pembelajaran 

yang lebih maksimal agar hasil yang diperoleh bisa lebih baik dari siklus I. Dalam 

pembelajaran siklus II, guru sudah mampu menerapkan kerangka pembelajaran 

TANDUR dengan baik, guru juga sudah mampu mengelola kelas dengan baik 

sehingga suasana kelas bisa lebih tenang dan tertib saat proses pembelajaran 

berlangsung. Secara keseluruhan, guru sudah mampu melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Pembelajaran kegiatan konsumsi dengan model pembelajaran Quantum 

Teaching siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 2 Comal dapat 

mengembangkan dan melatih sikap, nilai dan keterampilan siswa. Siswa tidak 

hanya menghafal materi yang diberikan guru, namun siswa dapat memahami yang 

dipelajari dan mampu menjawab serta menyelesaikan pertanyaan dengan baik. 

Pada proses pembelajaran, kesempatan siswa untuk bekerjasama dengan 

temannya akan lebih meningkatkan kamampuan memahami materi pelajaran, 

sehingga hasil belajar yang dicapai dapat meningkat. Dilihat dari ketuntasan 

klasikal hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan dari 73,2% meningkat 

menjadi 80%, dengan demikian indikator keberhasilan telah tercapai dengan baik, 

sehingga tidak perlu dilakukan siklus selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan 

sebagai berikut: 

1. Penerapan model pembelajaran Quantum Teaching dapat meningkatkan 

aktivitas siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 2 Comal. Aktivitas siswa 

pada siklus I mencapai 70% dan pada siklus II meningkat menjadi 85%. 

Aktivitas guru juga mengalami peningkatan, pada siklus I mencapai 75% dan 

siklus II meningkat menjadi 93,3%. 

2. Proses pembelajaran menggunakan model Quantum Teaching dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini terlihat pada nilai hasil belajar 

siswa mulai dari siklus I sampai dengan siklus II yang mengalami 

peningkatan. Adapun pencapaian rata-rata nilai hasil belajar siswa pada siklus 

I sebesar  74,4 dan pada siklus II meningkat menjadi 80. Ketuntasan klasikal 

pada siklus I sebesar 73,2% dan pada siklus II meningkat menjadi 80%. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Quantum Teaching harus dipersiapkan dengan baik, karena 

dalam pelaksanaannya guru tidak hanya mempersiapkan materi, tetapi juga 
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mempersiapkan contoh-contoh permasalahan yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari siswa yang dikaitkan dengan materi pelajaran. Sehingga 

dibutuhkan kesiapan guru untuk menguasai berbagai permasalahan yang ada 

dalam kehidupan siswa. 

2. Guru hendaknya mampu menguasai kelas dengan baik agar pembelajaran 

yang terjadi mampu membuat siswa lebih aktif dalam berinteraksi tanya 

jawab dengan guru. 

3. Pemilihan penggunaan model pembelajaran yang tepat hendaknya selalu di 

perbaharui serta selalu mengikuti perkembangan dunia pendidikan agar tidak 

tertinggal, sehingga menjadikan kegiatan pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan. 
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SILABUS 

Sekolah   : SMP Muhammadiyah 2 Comal 
Kelas   : VII (tujuh) 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Semester  : 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 6. Memahami kegiatan ekonomi masyarakat 

 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilian  
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik  
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

6.2 Mendeskripsi-

kan kegiatan 

pokok ekonomi, 

yang meliputi 

kegiatan  

konsumsi, 

produksi, dan 

distribusi 

barang/jasa 

 

Kegiatan pokok 

ekonomi 

 

Pengertian 

konsumsi 

 

Jenis  barang-

barang yang 

dikonsumsi siswa 

dan keluarga 

 

Skala prioritas  

dalam memenuhi 

kebutuhan  

 

Aspek- aspek 

positif dan negatif  

perilaku konsumtif 

seseorang. 

 

Faktor-faktor yang 

Mendiskusikan 

pengertian 

konsumsi 

 

Tanya jawab 

tentang jenis-jenis 

barang yang 

dikonsumsi siswa 

dan keluarga 

 

Tanya jawab 

tentang skala 

prioritas 

pemenuhan 

kebutuhan 

 

Mendiskusikan 

aspek positif dan 

nagtif perilaku 

konsumtif 

 

Tanya jawab 

 Mendefinisikan 

pengertian konsumsi 

 Menyebutkan  jenis-

jenis barang yang 

dikonsumsi  siswa dan 

keluarga 

 Menyusun skala 

prioritas  dalam 

memenuhi kebutuhan 

sebagai siswa. 

 Mengidentifikasi aspek- 

aspek positif dan negatif 

perilaku konsumtif 

seseorang. 

 Mengidentifikasi faktor-

faktor yang  

mempengaruhi  

konsumsi seseorang. 

 

 Mendefinisikan 

pengertian produksi 

Tes 

tertulis 

 

Tes lisan 

Pilihan 

ganda 

 

Daftar 

pertanyaan 

 Susunlah daftar 

konsumsi yang  

kamu butuhkan, 

kemudian   

susunlah 

berdasarkan skala 

prioritas! 

 

 Berikut ini yang 

bukan termsuk 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

pola konsumsi 

seseorang 

adalah... 

a. Penghasilan 

pebulan 

b. Jumlah 

anngota 

keluarga 

c. Pendidikan 

8x40 

menit 
 LKS Ekonomi 

SMP. Klaten. 

Prestasi 

 Awaliyah, 

Noviyanti dan 

Yudhi Kurnia 

Hidayat. 

2008. 

Pelajaran 

IPS-Ekonomi 

Bilingual: 

untuk SMP/ 

MTS Kelas 

VII. Bandung: 

Yrama 

Widya. 

L
a
m

p
ira

n
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Kompetensi 

Dasar 
Materi Pelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilian  
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik  
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

mempengaruhi 

konsumsi seseorang 

 

Pengertian produksi    

 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

produksi 

 

Macam-macam 

kegiatan produksi 

 

Pengertian sumber 

daya ekonomi 

 

Macam-macam 

sumber daya 

ekonomi 

 

Etika ekonomi 

dalam 

memanfaatkan 

faktor-faktor 

produksi dalam 

kehidupan suatu 

usaha/bisnis 

 

Usaha-usaha untuk 

meningkatkan 

tentang faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

konsumsi seseorang 

 

Mendiskusikan 

pengertian produksi 

 

Mendiskusikan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

produksi 

 

Membaca buku 

sumber dan 

mendiskusikan  

macam- macam 

kegiatan produksi 

 

Mendiskusikan 

Pengertian sumber 

daya ekonomi 

 

Membaca literatur 

lalu mendiskusikan 

macam-macam 

sumber daya 

ekonomi 

 

Mendiskusikan 

 Mengidentifikasi 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi produksi 

 Mendeskripsikan 

macam-macam kegiatan 

produksi 

 Mendefinisikan 

Pengertian sumber daya 

ekonomi 

 Mengklasifikasi   

macam-macam sumber 

daya ekonomi 

 Mengidentifikasi etika 

ekonomi dalam  

memanfaatkan faktor-

faktor produksi dalam 

kehidupan suatu 

usaha/bisnis 

 Mengidentifikasi  

usaha-usaha yang dapat 

dilakukan  guna 

meningkatkan jumlah 

dan mutu  

 hasil produksi (bidang 

industri dan pertanian ) 

baik melalui   

intensifikasi maupun  

ekstensifikasi 

 

dan 

lingkungan 

d. Keinginan 

untuk maju 

 

 Jelaskan 

pengertian 

produksi ! 

 Sebutkan 

minimal 3 

macam kegiatan 

produksi, 

jelaskan dan beri 

contohnya 

 Jelaskan apa 

yang dimaksud 

dengan 

sumberdaya 

ekonomi? 

 Etika ekonomi 

dalam meman 

faatkan sumber 

daya ekonomi 

dapat dilakukan 

dengan cara 

bagaimana? 

 Peningkatan 

mutu dan jumlah 

hasil produksi 

dapat dilakukan 

1
0
4
 



 
 

 
 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilian  
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik  
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

jumlah dan mutu  

hasil produksi 

 

Pengertian dan  

tujuan distribusi 

 

Sistem distribusi 

beserta contohnya 

(langsung, tidak 

langsung dan semi 

langsung)  

 

Penerapan kegiatan 

distribusi dalam 

perdagangan 

 

Etika ekonomi 

dalam kegiatan 

distribusi yang 

memenuhi unsur 

keadilan dan 

pemerataan.   

 

 

etika ekonomi 

dalam 

memanfaatkan 

faktor-faktor 

produksi 

 

Mendiskusikan 

macam-macam 

usaha dan tujuan 

peningkatan jumlah 

dan mutu hasil 

produksi 

 

Mendiskusikan 

makna  distribusi, 

tujuan distribusi 

 

Tanya jawab 

tentang sistem 

distribusi 

 

Mendiskusikan 

contoh kegiatan 

distribusi dalam 

perdagangan 

 

Mendiskusikan 

etika ekonomi 

dalam   melakukan 

distribusi 

 Mendefinisikan  

pengertian dan tujuan 

distribusi 

 Mengklasifikasi sistem 

distribusi beserta 

contohnya (langsung, 

tidak langsung dan semi 

langsung) 

 Mengaplikasikan 

kegiatan distribusi 

dalam perdagangan 

 Melakukan kegiatan 

yang  menggambarkan 

contoh etika ekonomi   

dalam kegiatan 

distribusi yang 

memenuhi unsur   

keadilan dan 

pemerataan.   

dengan beberapa 

cara, sebutkan. 

 

 Apa arti dan 

tujuan  tujuan 

distribusi? 

 Ada tiga sistim 

distribusi, 

sebutkan dan 

jelaskan masing-

masing 

 Berikan contoh 

kegiatan 

distribusi di dekat 

tempat tinggalmu 

 Bentuk etika 

ekonomi yang 

bagaimana dalam 

melakukan 

kegiatan 

distribusi? 
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Kompetensi 

Dasar 
Materi Pelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilian  
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik  
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

6. Karakteristik siswa yang diharapkan:   Disiplin 

Rasa hormat dan perhatian 

Tekun 

Tanggung jawab 

Teliti 

   

 

Comal, 29 Mei 2013 

 

Guru Mata Pelajaran                  Peneliti 

                       
Ani’ Atus Syarifah, SE           Novilia Isnawati 

NBM. 958658             NIM. 7101409162 

       

1
0
6
 



107 
 

 
 

Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

 

SMP/ MTs  : SMP Muhammadiyah 2 Comal 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/ Semester  : VII/ 2 

Standar Kompetensi :  6. Memahami kegiatan ekonomi  

 masyarakat 

Kompetensi Dasar : 6.2 Mendeskripsikan kegiatan pokok  

ekonomi yang meliputi kegiatan 

konsumsi, produksi, dan distribusi 

barang/ jasa 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit   

 

A. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Kognitif 

a. Mendefinisikan pengertian konsumsi 

b. Menyebutkan jenis-jenis barang yang dikonsumsi siswa dan keluarga 

c. Menyusun skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan sebagai siswa 

d. Mengidentifikasi aspek-aspek positif dan negatif perilaku konsumtif 

seseorang 

e. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi seseorang 

2. Afektif 

a. Rasa ingin tahu 

b. Tekun dan teliti 

c. Bertanggungjawab 

3. Psikomotorik 
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a. Terampil dalam mengenal jenis-jenis barang konsumsi 

b. Terampil dalam menyusun skala prioritas pemenuhan kebutuhan 

c. Terampil dalam menyebutkan kembali aspek positif dan negatif 

perilaku konsumtif 

 

B. Tujuan Pembelajaran    

1. Kognitif 

a. Siswa dapat mendefinisikan pengertian konsumsi 

b. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis barang yang dikonsumsi siswa 

dan keluarga 

c. Siswa dapat menyusun skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan 

sebagai siswa 

d. Siswa dapat mengidentifikasi aspek-aspek positif dan negatif perilaku 

konsumtif seseorang 

e. Siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsumsi seseorang 

2. Afektif  

a. Siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 

b. Siswa memiliki sikap tekun dan teliti 

c. Siswa memiliki sikap bertanggung jawab 

3. Psikomotoik 

a. Siswa menjadi terampil dalam mengenal jenis-jenis barang konsumsi 

b. Siswa menjadi terampil dalam menyusun skala prioritas pemenuhan 

kebutuhan 

c. Siswa menjadi terampil dalam menyebutkan kembali aspek positif dan 

negatif perilaku konsumtif 

 

C. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian konsumsi 

2. Jenis  barang konsumsi 

3. Skala prioritas pemenuhan kebutuhan 
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4. Faktor-faktor yang  mempengaruhi  konsumsi seseorang 

5. Aspek- aspek positif dan negatif  perilaku konsumtif 

D. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya-jawab 

3. Quantum teaching 

 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

No Kegiatan Waktu 

1.  

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

a. Guru memberikan salam dan menanyakan kehadiran siswa 

b. Guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan mengenai 

kegiatan konsumsi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-

hari  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

d. Guru menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran yang 

akan dicapai 

 

5’ 

 

 

 

2.  Kegiatan inti 

a. Eksplorasi 

 Guru memberikan informasi awal mengenai materi 

kegiatan konsumsi 

b. Elaborasi 

 Guru menjelaskan materi kegiatan konsumsi tentang 

pengertian konsumsi, jenis-jenis barang yang dikonsumsi 

siswa dan keluarga, skala prioritas pemenuhan 

kebutuhan, dampak positif dan negatif perilaku 

konsumtif, dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kegiatan konsumsi. 

 Siswa memperhatikan penjelasan dari guru dan mencatat 

informasi penting tentang materi yang telah dijelaskan 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

30’ 
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guru 

 Guru membagi siswa secara acak untuk diskusi kemudian 

siswa dibimbing untuk melakukan praktik secara 

langsung dengan mengerjakan soal dan menamai hasil 

pekerjaannya 

 Guru memutar musik instrumental agar siswa lebih 

bersemangat dalam berdiskusi 

 Siswa diberikan kesempatan untuk menunjukkan hasil 

diskusinya di depan kelas secara acak 

c. Konfirmasi 

 Guru mengulang kembali secara singkat hasil pekerjaan 

siswa yang telah ditunjukkan di depan kelas dan 

memberikan penjelasan tentang hasil pekerjaan tersebut. 

 Guru memberikan beberapa hadiah untuk merayakan 

keberhasilan siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

3.  Penutup  

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

b. Guru memberikan soal evaluasi 

30’ 

  

F. Sumber dan Media Pembelajaran 

a. Media pembelajaran : papan tulis, laptop 

b. Alat dan bahan : spidol 

c. Sumber pembelajaran :  

-  LKS Ekonomi SMP. Klaten: Prestasi  

- Awaliyah, Noviyanti dan Yudhi Kurnia Hidayat. 2008. Pelajaran IPS-

Ekonomi Bilingual: untuk SMP/MTS Kelas VII. Bandung: Yrama 

Widya. 

- Rachmat, dkk. 2006. Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SMP dan MTS 

Kelas VII. Karanganyar: Graha Multi Grafika. 
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G. Penilaian 

a. Teknik penilaian  : tes tertulis, tes lisan 

b. Bentuk instrumen  : pilihan ganda, daftar pertanyaan  

c. Instrumen/ alat penilaian : terlampir 

d. Kunci jawaban   : terlampir 

e. Skor penilaian   :  
∑ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛  𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

∑ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑠𝑜𝑎𝑙
 x100%     

 

 

 

 

 

Comal , 29 Mei  2013 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran IPS     Peneliti 

       

Ani’ Atus Syarifah, SE     Novilia Isnawati 

NBM. 958658       NIM. 7101409162 
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS 2 

 

SMP/ MTs  : SMP Muhammadiyah 2 Comal 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/ Semester  : VII/ 2 

Standar Kompetensi : 6. Memahami kegiatan ekonomi  

masyarakat 

Kompetensi Dasar : 6.2 Mendeskripsikan kegiatan pokok  

Ekonomi yang meliputi kegiatan 

konsumsi, produksi, dan distribusi 

barang/ jasa 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit   

 

A. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Kognitif 

a. Mendefinisikan pengertian konsumsi 

b. Menyebutkan jenis-jenis barang yang dikonsumsi siswa dan keluarga 

c. Menyusun skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan sebagai siswa 

d. Mengidentifikasi aspek-aspek positif dan negatif perilaku konsumtif 

seseorang 

e. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi seseorang 

2. Afektif 

a. Rasa ingin tahu 

b. Tekun dan teliti 

c. Bertanggungjawab 

3. Psikomotorik 
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a. Terampil dalam mengenal jenis-jenis barang konsumsi 

b. Terampil dalam menyusun skala prioritas pemenuhan kebutuhan 

c. Terampil dalam menyebutkan kembali aspek positif dan negatif 

perilaku konsumtif 

 

B. Tujuan Pembelajaran    

1. Kognitif 

a. Siswa dapat mendefinisikan pengertian konsumsi 

b. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis barang yang dikonsumsi siswa 

dan keluarga 

c. Siswa dapat menyusun skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan 

sebagai siswa 

d. Siswa dapat mengidentifikasi aspek-aspek positif dan negatif perilaku 

konsumtif seseorang 

e. Siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsumsi seseorang 

2. Afektif  

a. Siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 

b. Siswa memiliki sikap tekun dan teliti 

c. Siswa memiliki sikap bertanggung jawab 

3. Psikomotorik 

a. Siswa menjadi terampil dalam mengenal jenis-jenis barang konsumsi 

b. Siswa menjadi terampil dalam menyusun skala prioritas pemenuhan 

kebutuhan 

c. Siswa menjadi terampil dalam menyebutkan kembali aspek positif dan 

negatif perilaku konsumtif 

 

C. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian konsumsi 

2. Jenis  barang konsumsi 

3. Skala prioritas pemenuhan kebutuhan 



114 
 

 
 

4. Faktor-faktor yang  mempengaruhi  konsumsi seseorang 

5. Aspek- aspek positif dan negatif  perilaku konsumtif 

D. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya-jawab 

3. Quantum teaching 

 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

No Kegiatan Waktu 

1.  

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

a. Guru memberikan salam dan menanyakan kehadiran siswa 

b. Guru memberikan apresepsi berupa pertanyaan mengenai 

kegiatan konsumsi yang dikaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari 

c. Guru lebih memberikan motivasi kepada siswa agar siswa 

bersemangat dalam mengikuti pelajaran 

d. Guru menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran yang 

akan dicapai 

 

5’ 

 

 

 

2.  Kegiatan inti 

a. Eksplorasi 

 Guru menguatkan kembali bahasan tentang materi 

kegiatan konsumsi yang telah dijelaskan pada siklus I 

b. Elaborasi 

 Guru menjelaskan materi kegiatan konsumsi yang 

berkaitan dengan skala prioritas pemenuhan kebutuhan, 

dampak positif dan negatif perilaku konsumtif, serta 

serta faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan 

konsumsi seseorang. 

 Guru kemudian membagikan soal latihan untuk 

dikerjakan siswa. Siswa dibimbing untuk melakukan 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

30’ 
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praktik secara langsung dengan mengerjakan soal yang 

telah diberikan oleh guru dan menamai hasil 

pengamatannya. Guru memutar musik instrumental agar 

siswa lebih bersemangat dalam mengerjakannya. 

 Siswa diberikan kesempatan untuk menunjukkan hasil 

pekerjaanya di depan kelas secara acak dan 

mengemukakan sendiri alasan pemikiran mereka dalam 

mengerjakan soal. 

c. Konfirmasi 

 Guru mengulang kembali secara singkat hasil pekerjaan 

siswa yang telah ditunjukkan di depan kelas dan 

memberikan penjelasan tentang hasil pekerjaan 

tersebut. 

 Guru memberikan beberapa hadiah untuk merayakan 

keberhasilan siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

3.  Penutup  

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

b. Guru memberikan soal evaluasi 

30’ 

 

F.  Sumber dan Media Pembelajaran 

a. Media pembelajaran : papan tulis, laptop 

b. Alat dan bahan : spidol 

c. Sumber pembelajaran :  

-  LKS Ekonomi SMP. Klaten: Prestasi  

- Awaliyah, Noviyanti dan Yudhi Kurnia Hidayat. 2008. Pelajaran IPS-

Ekonomi Bilingual: untuk SMP/MTS Kelas VII. Bandung: Yrama 

Widya. 

- Rachmat, dkk. 2006. Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SMP dan MTS 

Kelas VII. Karanganyar: Graha Multi Grafika. 
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G. Penilaian 

a. Teknik penilaian  : tes tertulis, tes lisan 

b. Bentuk instrumen  : pilihan ganda 

c. Instrumen/ alat penilaian : terlampir 

d. Kunci jawaban   : terlampir 

e. Skor penilaian   :  
∑ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛  𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

∑ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑠𝑜𝑎𝑙
 x 100% 

           

 

 

 

Comal , 8 Juni  2013 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran IPS     Peneliti 

       

Ani’ Atus Syarifah, SE     Novilia Isnawati 

NBM. 958658       NIM. 7101409162 
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Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Nama Sekolah  : SMP Muhammadiyah 2 Comal 

Kelas/Semester : VII/2 

Mata Pelajaran : IPS Ekonomi 

Alokasi Waktu : 60 menit 

 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Indikator 

Aspek yang dinilai Jumlah 

soal C1  C2 C3 C4 

a. Mendeskripsi-

kan kegiatan 

pokok 

ekonomi, 

yang meliputi 

kegiatan  

konsumsi, 

produksi, dan 

distribusi 

barang /jasa 

 

 Pengertian 

konsumsi 

 Jenis  barang-

barang yang 

dikonsumsi siswa 

dan keluarga 

 Skala prioritas  

dalam memenuhi 

kebutuhan 

 Aspek-aspek 

positif dan 

negatif  perilaku 

konsumtif 

seseorang 

 Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

konsumsi 

seseorang 

 Mendefinisikan  

pengertian 

konsumsi 

 Mendiskusikan  

jenis-jenis barang 

yang dikonsumsi  

siswa dan 

keluarga 

 Menyusun skala 

prioritas  dalam 

memenuhi 

kebutuhan 

sebagai siswa. 

 Mengidentifikasi 

aspek-aspek 

positif dan 

negatif  perilaku 

konsumtif 

seseorang. 

 Mengidentifikasi 

faktor-faktor 

yang  

mempengaruhi  

konsumsi 

seseorang. 

1, 2, 3, 

4, 7, 8, 

17, 21, 

25, 26, 

29, 33, 

34, 35, 

38 

5, 6, 9, 

10, 12, 

13, 15, 

19, 27, 

28, 31, 

41, 44, 

45, 46, 

48 

11, 22, 

24, 37, 

39, 40, 

42, 43, 

47, 50 

14, 16, 

18, 20, 

23, 28, 

30, 32, 

36, 49 

50 

 

 

Keterangan: 

C1 : Ingatan 

C2 : Pemahaman 

C3 : Aplikasi/Penerapan 

C4 : Analisis 
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Lampiran 5 

SOAL UJI COBA 

Mata Pelajaran : IPS Ekonomi 

Pokok Bahasan : Mendeskripsikan Kegiatan Konsumsi 

Kelas/Semester : VII/2 

Waktu  : 60 menit 
 

PETUNJUK UMUM  

1. Tulis nama, kelas dan nomor presensi pada lembar jawab yang tersedia. 

2. Baca dengan teliti soal-soal yang ada sebelum mengerjakan. 

3. Periksa kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan ke pengawas. 

 

PETUNJUK KHUSUS  

1. Pilih salah satu jawaban yang dianggap benar dengan cara memberi tanda 

silang (X) pada huruf A/B/C/D/E. 

2. Jika terjadi kesalahan dan ingin membetulkan jawaban, berilah tanda “=” 

pada pilihan yang salah, kemudian silanglah kembali pada huruf  dengan 

jawaban yang dianggap benar. 

Contoh : A B C D E salah diganti A B  C   D  E 

 

1. Konsumsi merupakan suatu kegiatan menghabiskan, memanfaatkan nilai 

guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga 

kelangsungan hidup. Di bawah ini yang termasuk kegiatan konsumsi, yaitu..... 

a. Tiap pagi pedagang bubur ayam selalu menjajakan dagangannya 

b. Ibu-ibu PKK membuat kerajinan dari barang-barang bekas 

c. Produsen kosmetik memasarkan produknya melalui iklan diberbagai 

media 

d. Mina memakai baju yang baru saja dibelinya 

2. Seseorang yang tadinya makan sehari dua kali menjadi sehari tiga kali, ketika 

mendapatkan tunjangan dari pekerjaanya. Tingkat konsumsi seseorang 

tersebut disebabkan oleh..... 

a. Besar kecilnya pendapatan 

b. Jenis barang yang dikonsumsi 

c. Skala prioritas pemenuhan kebutuhan 

d. Adat istiadat 

3. Pemborosan terkadang sering dilakukan oleh seorang konsumen. Untuk 

menghindari sikap boros konsumen harus memperhatikan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi konsumsi, diantaranya adalah..... 

a. Penghasilan dan penghargaan  c. Selera dan penghasilan 

b. Lingkungan dan status sosial  d. Penghargaan dan lingkungan  

4. Pada dasarnya kegiatan konsumsi dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan, 

diantaranya adalah untuk..... 

a. Memenuhi selera konsumen  

b. Memenuhi kesejahteraan keluarga  
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c. Memenuhi kebutuhan konsumen 

d. Mengurangi nilai guna ekonomi suatu benda 

5. Dalam kehidupan sehari-hari Sinta memilki kecenderungan hidup berfoya-

foya. Hal tersebut merupakan contoh dari perilaku konsumtif yang bersifat..... 

a. Alami     c. Ekonomis  

b. Positif     d. Negatif  

6. Di bawah ini yang termasuk contoh mengkonsumsi barang yang dilakukan 

berkali-kali adalah..... 

a. Memakai pakaian   c. Mendengarkan radio 

b. Makan es krim    d. Mencuci dengan deterjen  

7. Keluarga Pak Jaya berjumlah 6 orang, sedangkan keluarga Pak Roni 

berjumlah 4 orang. Hal tersebut dapat mempengaruhi perbedaan tingkat 

konsumsi yang disebabkan oleh.....  

a. Selera konsumen 

b. Kebudayaan 

c. Adat istiadat  

d. Besar kecilnya jumalah anggota keluarga 

8. Seseorang yang mengendarai sepeda motor, mengenakan pakaian, dan 

menempati rumah merupakan contoh dari kegiatan..... 

a. Produksi    c. Distribusi  

b. Konsumsi    d. Konsumtif  

9. Sebelum melakukan aktivitas, Hadi selalu menyempatkan diri untuk makan. 

Kegiatan konsumsi tersebut bertujuan untuk..... 

a. Menghabiskan minuman  c. Menghabiskan barang dan jasa 

b. Menghabiskan makanan  d. Memenuhi kebutuhan 

10. Konsumen akan berusaha menambah penghasilannya agar dapat membeli 

barang yang diinginkan dalam jumlah dan jenis yang beraneka ragam. Hal 

tersebut merupakan kegiatan konsumsi yang bersifat.... 

a. Aktif     c. Negatif  

b. Pasif     d. Positif  

11. Keluarga Pak Somat dan Ibu Aini memiliki dua orang anak. Anak yang 

pertama bersekolah di tingkat SMA sedangkan anak yang kedua di tingkat 

SD. Kebutuhan anak pertamanya lebih banyak dari pada anak yang kedua, 

besar kecilnya tingkat konsumsi tersebut disebabkan oleh..... 

a. Tingkat pendidikan 

b. Besar kecilnya pendapatan 

c. Besar kecilnya jumlah anggota keluarga 

d. Gaya hidup seseorang 

12. Keluarga Pak Amat tinggal di kota besar. Jumlah konsumsi keluarga Pak 

Amat lebih besar dibandingkan dengan keluarga Pak Jaya yang tinggal di 

desa. Perbedaan jumlah konsumsi tersebut karena faktor..... 

a. Penghasilan    c. Status sosial 

b. Tingkat pendidikan   d. Lingkungan tempat tinggal 

13. Salwa senang sekali membeli barang-barang mewah untuk memenuhi 

kebutuhannya. Dalam hal ini Salwa dapat dikatakan sebagai..... 

a. Distributor     c. Produsen  
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b. Agen      d. Konsumen  

14. Kegiatan manusia menggunakan hasil produksi untuk memenuhi 

kebutuhannya disebut..... 

a. Konsumsi    c. Produksi  

b. Distribusi    d. Perdagangan  

15. Di bawah ini merupakan contoh kegiatan konsumsi dalam penggunaan jenis 

barang yang habis dalam jangka waktu yang lama, yaitu..... 

a. Pak Amir membeli mobil keluaran terbaru 

b. Dinda makan ayam goreng 

c. Ibu mencuci baju menggunakan sabun sekali bilas 

d. Surya selalu minum susu di pagi hari sebelum berangkat sekolah 

16. Jika seseorang mampu menabung berarti... 

a. Pendapatannya sama dengan kebutuhannya 

b. Pendapatannya lebih besar dari konsumsinya 

c. Kebutuhannya lebih kecil dari konsumsinya 

d. Konsumsinya lebih kecil dari kebutuhannya 

17. Seseorang membeli sebidang tanah sebagai investasi untuk kebutuhan 

mendatang, karena tanah merupakan salah satu jenis barang..... 

a. Barang habis dalam satu kali pakai 

b. Barang habis berkali-kali pakai 

c. Barang yang habis dipakai dalam jangka waktu lama 

d. Barang bekas dipakai 

18. Mencapai kepuasan maksimal dengan uang yang dimiliki merupakan contoh 

dari.... 

a. Sifat konsumsi    c. Pola konsumsi 

b. Tujuan konsumsi   d. Aspek negatif konsumsi 

19. Perilaku konsumtif adalah gaya hidup yang suka membelanjakan uang dalam 

jumlah besar. Hal ini selalu dihubungkan dengan perilaku yang bersifat..... 

a. Hemat     c. Boros 

b. Dermawan      d. Rajin menabung 

20. Kagiatan konsumsi handaknya disesuaikan dengan anggaran pendapatan dan 

belanja yang telah disusun. Hal ini karena kegiatan konsumsi memiliki 

tujuan, yaitu..... 

a. Menghabiskan uang   c. Membeli barang mewah 

b. Mancapai kemakmuran   d. Menimbulkan kecemburuan sosial  

21. Hamdan membeli barang ditoko yang menjual dengan harga yang lebih 

murah. Keputusan hamdan tersebut merupakan ketepatan konsumsi dalam 

hal.... 

a. Tempat    c. Manfaat 

b. Hasil      d. Kualitas 

22. 1.  Pemborosan 

2. Kepuasan bagi konsumen 

3. Perputaran roda perekonomian 

4. Termotivasi untuk meningkatkan pendapatannya 

5. Kesenjangan sosial 

Dampak positif dari perilaku konsumtif ditunjukkan dengan nomor..... 
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a. 2, 3, dan 4    c. 1, 4, dan 5 

b. 1, 2, dan 3    d. 1, 3, dan 4 

23. Jika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka konsumen akan 

mengurangi konsumsinya. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan tingkat 

konsumsi yang disebabkan oleh..... 

a. Selera seseorang   c. Tingkat pendapatan 

b. Lingkungan tempat tinggal   d. Harga barang 

24. Pak Wirya orang yang sukses dalam hidupnya, sehingga sebagian besar 

kebutuhannya dapat terpenuhi, maka Pak Wirya dikatakan..... 

a. Kaya      c. Sejahtera  

b. Makmur     d. Bahagia  

25. Makan, minum, memakai pakaian, dan memakai sepatu merupakan suatu 

kegiatan konsumsi. Pengertian kegiatan konsumsi tersebut adalah..... 

a. Setiap usaha menggunakan dan memanfaatkan sebagian guna ekonomi 

suatu benda 

b. Setiap tindakan untuk menghabiskan suatu benda 

c. Setiap tindakan untuk menggunakan atau menghabiskan nilai guna 

ekonomi suatu benda 

d. Setiap tindakan untuk memakai dan menggunakan suatu benda 

26. Dalam kehidupan sehari-hari seseorang selalu melakukan kegiatan konsumsi. 

Di bawah ini merupakan kegiatan konsumsi, yaitu..... 

a. Hasan memasarkan hasil kerajinannya 

b. Ani berwisata ke Bali 

c.  Sani makan makanan khas daerahnya 

d. Agung membuat layang-layang 

27. Seseorang tadinya makan nasi aking pada saat ia bekerja dengan gaji yang 

sedikit. Setelah mandapatkan pekerjaan yang menghasilkan gaji besar ia 

kemudian meninggalkan mengkonsumsi nasi aking tersebut dan beralih 

mengkonsumsi nasi beras rajalele. Tingkat konsumsi seseorang tersebut 

disebabkan oleh..... 

a. Besar kecilnya pendapatan 

b. Jenis barang yang dikonsumsi 

c. Skala prioritas pemenuhan kebutuhan 

d. Adat istiadat 

28. Suatu wilayah yang memegang teguh kebiasaan hidup sederhana memiliki 

tingkat konsumsi yang kecil. Sedangkan suatu daerah yang memiliki 

kebiasaan berpesta biasanya memiliki pengeluaran yang besar. Hal ini 

disebabkan karena adanya faktor..... 

a. Adat istiadat    c. Gaya hidup  

b. selera     d. Jumlah keluarga 

29. Manusia senantiasa berusaha untuk memperoleh kepuasan dan mencapai 

tingkat kemakmuran dengan memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Hal 

ini dilakukan dengan tujuan..... 

a. Untuk membelanjakan uangnya sebanyak mungkin 

b. Untuk menimbulkan kesenjangan sosial 

c. Untuk memenuhi kepuasan seseorang 
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d. Untuk membelanjakan uangnya secara angsuran 

30. Erni selalu membeli barang-barang yang harganya mahal meskipun barang 

tersebut kurang bermanfaat. Ini berarti Erni termasuk orang yang bersifat..... 

a. Konsumtif    c. Produktif  

b. Kreatif     d. Sombong  

31. Di bawah ini yang termasuk contoh mengkonsumsi barang yang habis dalam 

satu kali pakai adalah..... 

a. Malik minum air mineral    

b. Hani memakai sepatu baru 

c. Pak hasan mengetik soal ulangan harian 

d. Fuad membaca majalah sepak bola 

32. Orang yang tinggal di kota daya belinya lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan orang yang tinggal di desa. Hal tersebut merupakan salah satu 

penyebab terjadinya..... 

a. Tingkat konsumsi   c. Tujuan konsumsi 

b. Faktor konsumsi   d. Kegiatan konsumsi 

33. Sebuah pena dikatakan nilai gunanya habis apabila pena tersebut tintanya 

habis dan tidak dapat digunakan lagi. Kondisi seperti ini termasuk contoh 

dari..... 

a. Produksi     c. Konsumsi   

b. Distribusi     d. Analisis  

34. Seseorang membelanjakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Dengan membelanjakan uang yang dimilikinya orang tersebut mencapai 

kepuasan yang maksimal. Hal tersebut merupakan contoh dari..... 

a. Sifat konsumsi    c. Pola konsumsi 

b. Tujuan konsumsi   d. Aspek negatif konsumsi 

35. Kegiatan konsumsi yang berlebihan dapat menimbulkan perilaku konsumtif. 

Perilaku konsumtif cenderung bernilai negatif. Salah satu hal negatif dari 

perilaku konsumtif adalah... 

a. Mengurangi kesempatan untuk berbelanja 

b. Menambah kesempatan untuk menabung 

c. Menambah kesempatan untuk makan dan minum 

d. Mengurangi kesempatan untuk menabung 

36. Orang yang hidup di daerah tropis tidak begitu membutuhkan baju hangat, 

berbeda dengan orang yang tinggal di kutub utara dan kutub selatan yang 

sangat memerlukan baju hangat. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi 

tingkat konsumsi yang disebabkan oleh..... 

a. Pendapatan     c. Harga barang  

b. Jumlah anggota keluarga  d. Lingkungan tempat tinggal 

37. Sebotol minuman air mineral di hotel berbintang lima harganya jauh lebih 

mahal dibandingkan dengan di pasar. Hal ini disebabkan oleh faktor..... 

a. Tempat    c. Kepemilikan  

b. Bahan dasar    d. Pendinginan  

38. Jika seseorang membeli suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya, maka 

kegiatan itu disebut... 

a. Konsumsi    c. Distribusi 
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b. Produksi    d. Investasi 

39. Sima membeli peralatan sekolah untuk kebutuhan sekolahnya, Sima 

merupakan seorang... 

a. Produsen    c. distributor 

b. Makelar    d. Konsumen 

40. Salah satu contoh kegiatan konsumsi dalam penggunaan jenis barang habis 

dalam satu kali pakai adalah..... 

a. Anto pergi ke sekolah menggunakan mobil ayahnya 

b. Ani minum sari buah jeruk 

c. Keluaga Pak Bejo menempati rumah barunya 

d. Ibu Ninda memakai sepatu model terbaru 

41. Semakin tinggi pendapatan, maka... 

a. Semakin banyak pula uang untuk konsumsi 

b. Semakin sedikit uang untuk konsumsi 

c. Semakin sedikit uang untuk tabungan 

d. Semakin banyak keinginan belanja 

42. Haris selalu menghabiskan makanannya tiap kali ia makan. Karena makanan 

merupakan jenis barang..... 

a. Habis pakai dalam jangka waktu yang lama 

b. Habis pakai dalam satu kali pakai 

c. Barang berkualitas 

d. Barang habis berkali-kali pakai 

43. Alasan yang mendorong manusia untuk melakukan konsumsi barang dan atau 

jasa tertentu disebut... 

a. Motif konsumsi   c. Tujuan konsumsi 

b. Pola konsumsi    d. Perilaku konsumsi 

44. Setiap kegiatan yang dilakukan seseorang selalu mempunyai arah dan tujuan, 

begitu pula dengan kegiatan konsumsi. Salah satu tujuan kegiatan konsumsi 

adalah..... 

a. Untuk menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa 

b. Untuk pamer kepada tetangga 

c. Untuk menimbulkan kecemburuan sosial 

d. Untuk berfoya-foya 

45. Wawan membeli barang dengan harga yang murah. Kegiatan ini merupakan 

ketepatan dalam hal..... 

a. Kuantitas    c. Kualitas  

b. Manfaat     d. Harga  

46. Jika seseorang sangat menyukai suatu barang, maka ia akan membeli barang 

tersebut dengan segera agar tidak kehabisan barang tersebut. Hal tersebut 

terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi konsumsi, yaitu..... 

a. Tingkat pendapatan   c. Gaya hidup 

b. Selera      d. Adat istiadat 

47. Seseorang lebih termotivasi untuk meningkatkan pendapatannya agar bisa 

membeli barang dan atau jasa yang lebih banynak dan lebih baik kualitasnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumtif bersifat..... 

a. Negatif     c. Positif 
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b. Sosial     d. Ekonomis 

48. Sebagian besar kebutuhan Pak Anton dapat tercukupi, karena Pak Anton 

adalah orang yang sukses dalam pekerjaanya. Maka Pak Anton dapat 

dikatakan sebagai orang yang..... 

a. Makmur    c. Sukses 

b. Kaya     d. Sejahtera  

49. Gaya hidup yang suka membelanjakan uang dalam jumlah besar merupakan 

perilaku konsumtif. Hal ini selalu dihubungkan dengan perilaku yang 

bersifat..... 

a. Hemat     c. Boros 

b. Dermawan      d. Rajin menabung 

50. Untuk menghindari sikap boros konsumen harus memperhatikan faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi konsumsi. Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi konsumsi diantaranya adalah..... 

a. Penghasilan dan pengharapan 

b. Lingkungan dan status sosial 

c. Selera dan penghasilan 

d. Penghargaan dan lingkungan 
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Lampiran 6 

 

KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 

 

 

1. D   11.  A  21.  A  31.  A  41.  A 

2. A  12.  D  22.  A  32.  A  42.  B 

3. C  13.  D  23.  D  33.  C  43.  A 

4. C  14.  A   24.  C  34.  B  44.  A 

5. D   15.  A  25.  C  35.  D  45.  D 

6. D  16.  B   26.  C  36.  D  46.  B 

7. D  17.  C   27.  A  37.  A  47.  C 

8. B   18.  B  28.  A  38.  A  48.  D 

9. D   19.  C   29.  C  39.  D  49.  C 

10. D  20.  B   30.  A  40.  B  50.  C 
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Lampiran 7 

DAFTAR NILAI HASIL UJI COBA 

 

NO NAMA KODE NILAI 

1 Abdul Wahab UC01 72 

2 Achmad Rifqi UC02 70 

3 Arif Noval Zakaria UC03 78 

4 Dewi Arvi Yanti UC04 80 

5 Diska Ayu Ningtyas UC05 80 

6 Dimas Iqbal Pamungkas UC06 76 

7 Khafid Sabilul Khaq UC07 78 

8 Maulana Yusuf Al Hasni UC08 58 

9 Maulidya Dwi Arifah UC09 78 

10 Muhammad Ashari UC10 78 

11 Muhammad Rafi Asshidiq UC11 80 

12 Musyarofah UC12 78 

13 Naelul Izza Maulida UC13 40 

14 Nisa Febriyani UC14 78 

15 Nur Khikmah UC15 38 

16 Nurul Zharoh UC16 48 

17 Puji Lestari UC17 34 

18 Rizki Riki Yakup UC18 36 

19 Rofi Afri Yuaeti Readha UC19 48 

20 Saif Hisam Ali UC20 34 

21 Sukron Arsad UC21 80 

22 Syukur Urip UC22 40 

23 Vicki Fachrul Syarief UC23 80 

24 Winda Amalia UC24 76 

25 Yodhi Adityo UC25 32 

26 Yoshio Sudewa UC26 32 

27 Ahmad Syaefudin UC27 76 

28 Muh Rizal Al Fajri UC28 80 

 



 

 
 

HASIL ANALISIS UJI COBA 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 UC-04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1

2 UC-11 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1

3 UC-21 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1

4 UC-23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1

5 UC-28 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1

6 UC-05 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1

7 UC-12 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1

8 UC-14 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1

9 UC-10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

10 UC-03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1

11 UC-07 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1

12 UC-09 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1

13 UC-24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1

14 UC-27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

15 UC-06 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1

16 UC-01 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1

17 UC-02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1

18 UC-08 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1

19 UC-19 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1

20 UC-16 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

21 UC-13 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

22 UC-22 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

23 UC-15 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

24 UC-18 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0

25 UC-20 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0

26 UC-17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

27 UC-26 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

28 UC-25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0

No Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

∑X 16 20 25 15 21 17 21 19 13 10 17 21 25 24 19 9 24 13 8 19 12 25 13 17 20

∑X^2 16 20 25 15 21 17 21 19 13 10 17 21 25 24 19 9 24 13 8 19 12 25 13 17 20

∑Y 879

∑Y^2 30147

∑(XY) 589 675 826 558 703 659 705 649 480 386 584 704 819 790 692 268 746 487 303 650 465 826 434 555 736

rxy 0,6554 0,39033 0,498 0,6533 0,37792 0,95981047 0,3952 0,42076 0,5392 0,56261 0,3854 0,38656 0,41334 0,39092 0,7652 -0,1164 -0,0794 0,5917 0,4294 0,4288 0,6673 0,49799 0,1942 0,1633 0,8954

r tabel 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739

Kriteria valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid invalid invalid valid valid valid valid valid invalid invalid valid

Np 16 20 25 15 21 17 21 19 13 10 17 21 25 24 19 9 24 13 8 19 12 25 13 17 20

p 0,5714 0,71429 0,8929 0,5357 0,75 0,60714286 0,75 0,67857 0,46429 0,35714 0,60714 0,75 0,89286 0,85714 0,6786 0,32143 0,85714 0,4643 0,2857 0,6786 0,42857 0,89286 0,46429 0,60714 0,71429

q 0,4286 0,28571 0,1071 0,4643 0,25 0,39285714 0,25 0,32143 0,53571 0,64286 0,39286 0,25 0,10714 0,14286 0,3214 0,67857 0,14286 0,5357 0,7143 0,3214 0,57143 0,10714 0,53571 0,39286 0,28571

pq 0,2449 0,20408 0,0957 0,2487 0,1875 0,23852041 0,1875 0,21811 0,24872 0,22959 0,23852 0,1875 0,09566 0,12245 0,2181 0,21811 0,12245 0,2487 0,2041 0,2181 0,2449 0,09566 0,24872 0,23852 0,20408

∑(pq) 9,894

Var (tot) 94,544

r11 0,929

r tabel 0,3739

Kriteria Reliabel

B 16 20 25 15 21 17 21 19 13 10 17 21 25 24 19 9 24 13 8 19 12 25 13 17 20

JS 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

TK 0,5714 0,71429 0,8929 0,5357 0,75 0,60714286 0,75 0,67857 0,46429 0,35714 0,60714 0,75 0,89286 0,85714 0,6786 0,32143 0,85714 0,4643 0,2857 0,6786 0,42857 0,89286 0,46429 0,60714 0,71429

Kriteria Sedang Mudah Mudah Sedang Mudah Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang Mudah Mudah Mudah Sedang Sedang Mudah Sedang Sukar Sedang Sedang Mudah Sedang Sedang Mudah

BA 12 13 14 11 12 14 13 11 10 8 10 13 14 14 14 3 13 10 6 13 10 14 6 9 14
BB 4 7 11 4 9 3 8 8 3 2 7 8 11 10 5 6 11 3 2 6 2 11 7 8 6

PA 0,8571 0,92857 1 0,7857 0,85714 1 0,9286 0,78571 0,71429 0,57143 0,71429 0,92857 1 1 1 0,21429 0,92857 0,7143 0,4286 0,9286 0,71429 1 0,42857 0,64286 1
PB 0,2857 0,5 0,7857 0,2857 0,64286 0,21428571 0,5714 0,57143 0,21429 0,14286 0,5 0,57143 0,78571 0,71429 0,3571 0,42857 0,78571 0,2143 0,1429 0,4286 0,14286 0,78571 0,5 0,57143 0,42857

DP 0,5714 0,42857 0,2143 0,5 0,21429 0,78571429 0,3571 0,21429 0,5 0,42857 0,21429 0,35714 0,21429 0,28571 0,6429 -0,2143 0,14286 0,5 0,2857 0,5 0,57143 0,21429 -0,0714 0,07143 0,57143

kriteria Baik Baik Cukup Baik Cukup Baik Sekali Cukup Cukup Baik Baik Cukup Cukup Cukup Cukup Baik Jelek Jelek Baik Cukup Baik Baik Cukup Jelek Jelek Baik

Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang Dipakai
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26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 40 1600

1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 40 1600

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 40 1600

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 40 1600

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1600

1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 40 1600

1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 39 1521

1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 39 1521

0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 39 1521

0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 39 1521

1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1521

1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 39 1521

0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 38 1444

0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 38 1444

1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 38 1444

1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 36 1296

1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 35 1225

1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 29 841

1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 24 576

1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 24 576

0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 20 400

0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 20 400

0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 19 361

0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 18 324

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 17 289

0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 17 289

1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 256

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 16 256

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

17 14 6 25 10 22 16 10 12 25 21 23 22 20 17 18 25 10 25 20 8 14 19 18 19

17 14 6 25 10 22 16 10 12 25 21 23 22 20 17 18 25 10 25 20 8 14 19 18 19

598 525 238 822 367 733 557 317 431 823 709 762 737 631 602 613 819 292 820 685 308 525 676 615 653

0,49262 0,6396 0,4525 0,44962 0,41429 0,38612 0,41355 0,02398 0,4103 0,4617 0,4297 0,3903 0,4226 0,02602 0,5233 0,3741 0,41334 -0,1712 0,4254 0,4731 0,4708 0,6396156 0,637 0,3898 0,4528

0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739 0,3739

valid valid valid valid valid valid valid invalid valid valid valid valid valid invalid valid valid valid invalid valid valid valid valid valid valid valid

17 14 6 25 10 22 16 10 12 25 21 23 22 20 17 18 25 10 25 20 8 14 19 18 19

0,60714 0,5 0,2143 0,89286 0,35714 0,78571 0,57143 0,35714 0,4286 0,8929 0,75 0,82143 0,7857 0,71429 0,6071 0,6429 0,89286 0,35714 0,8929 0,7143 0,2857 0,5 0,6786 0,6429 0,67857

0,39286 0,5 0,7857 0,10714 0,64286 0,21429 0,42857 0,64286 0,5714 0,1071 0,25 0,17857 0,2143 0,28571 0,3929 0,3571 0,10714 0,64286 0,1071 0,2857 0,7143 0,5 0,3214 0,3571 0,32143

0,23852 0,25 0,1684 0,09566 0,22959 0,16837 0,2449 0,22959 0,2449 0,0957 0,1875 0,14668 0,1684 0,20408 0,2385 0,2296 0,09566 0,22959 0,0957 0,2041 0,2041 0,25 0,2181 0,2296 0,21811

17 14 6 25 10 22 16 10 12 25 21 23 22 20 17 18 25 10 25 20 8 14 19 18 19

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

0,60714 0,5 0,2143 0,89286 0,35714 0,78571 0,57143 0,35714 0,4286 0,8929 0,75 0,82143 0,7857 0,71429 0,6071 0,6429 0,89286 0,35714 0,8929 0,7143 0,2857 0,5 0,6786 0,6429 0,67857

Sedang Sedang Sukar Mudah Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Sedang Sedang Mudah Sedang Mudah Mudah Sukar Sedang Sedang Sedang Sedang

10 10 6 14 7 13 10 4 9 14 13 13 13 10 11 11 14 5 14 14 6 12 14 11 11
7 4 0 11 3 9 6 6 3 11 8 10 9 10 6 7 11 5 11 6 2 2 5 7 8

0,71429 0,7143 0,4286 1 0,5 0,92857 0,71429 0,28571 0,6429 1 0,9286 0,92857 0,9286 0,71429 0,7857 0,7857 1 0,35714 1 1 0,4286 0,8571429 1 0,7857 0,78571
0,5 0,2857 0 0,78571 0,21429 0,64286 0,42857 0,42857 0,2143 0,7857 0,5714 0,71429 0,6429 0,71429 0,4286 0,5 0,78571 0,35714 0,7857 0,4286 0,1429 0,1428571 0,3571 0,5 0,57143

0,21429 0,4286 0,4286 0,21429 0,28571 0,28571 0,28571 -0,1429 0,4286 0,2143 0,3571 0,21429 0,2857 0 0,3571 0,2857 0,21429 0 0,2143 0,5714 0,2857 0,7142857 0,6429 0,2857 0,21429

Cukup Baik Baik Cukup Cukup Cukup Cukup Jelek Baik Cukup Cukup Cukup Cukup Jelek Cukup Cukup Cukup Jelek Cukup Baik Cukup Baik Sekali Baik Cukup Cukup

Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai

Butir Soal
Y^2Y

1
2
8
 



 

 
 

Lampiran 9 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

No Aspek yang dinilai 
Skor  

1 2 3 4 

1.  Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan dari 

guru 
    

2.  Perhatian siswa terhadap penjelasan guru     

3.  Aktivitas siswa dalam menuliskan informasi penting 

penjelasan meteri dari guru 
    

4.  Kamampuan siswa dalam menciptakan suatu konsep     

5.  Aktivitas siswa dalam mengerjakan soal     

6.  Kemampuan siswa dalam menyampaikan hasil 

pekerjaannya 
    

7.  Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan     

8.  Kemampuan siswa dalam mengajukan pendapat     

9.  Kemampuan siswa dalam mendengarkan pendapat 

orang lain 
    

10.  Kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan     

 Jumlah     

 Jumlah Skor     

 Jumlsh Skor Maksimal  

 

Jumlah skor maksimal = jumlah indikator x 4 

    = 10 x 4 

 = 40 

 

Penilaian =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100% 

 

Kategori Penilaian : 

Kurang      0% - 25% 

Cukup  25% - 50% 

Baik  50% - 75% 

Baik Sekali 75% - 100% 



 

 
 

Lampiran 10 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

No Aspek yang Diamati 
Skor Penilaian 

1 2 3 4 

1.  A. Kegiatan pembuka     

1. Kamampuan guru melakukan kegiatan apersepsi     

2. Kemampuan guru dalam memberikan motivasi 

kepada siswa 
    

3. Kemampuan guru dalam menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
    

2.  B. Kegiatan inti pembelajaran     

1. Kemampuan guru dalam memberikan informasi 

awal tentang materi pembelajaran 
    

2. Kemampuan guru dalam menyampaikan materi     

3. Kemampuan guru dalam penguasaan materi      

4. Kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran 

Quantum Teaching 
    

5. Kamampuan guru mengelola kelas     

6. Kemampuan guru untuk meminta siswa 

menunjukkan hasil diskusi di depan kelas 
    

7. Kemampuan menjawab pertanyaan dari siswa     

8. Kemampuan membimbing siswa untuk berdiskusi     

9. Kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan 
    

3.  C. Penutup     

1. Kemampuan dalam menyampaikan kembali materi 

pelajaran 
    

2. Kemampuan dalam menyimpulkan materi dengan 

melibatkan siswa 
    

3. Memberikan penghargaan kepada siswa     

 Jumlah     

 Jumlah skor     

 Jumlah skor maksimal     



 

 
 

Jumlah skor maksimal = Jumlah indikator x 4 

    = 15 x 4 

    = 60 

 

Penilaian = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100% 

 

Kategori Penilaian 

Kurang      0% - 25% 

Cukup  25% - 50% 

Baik  50% - 75% 

Baik Sekali 75% - 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 11 

DESKRIPTOR BANTU PENGISIAN LEMBAR PENGAMATAN 

AKTIVITAS GURU 

Aspek 

yang 

Dinilai 

Kriteria Skor 

A 

Memberikan apersepsi kepada siswa  

Guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan mengenai materi 

yang akan diberikan yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari 
4 

Guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan mengenai materi 

yang akan diberikan tampa diakitkan dengan kehidupan sehari-

hari 

3 

Guru memberikan pernyataan mengenai materi yang akan 

diberikan tanpa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari 
2 

Guru tidak memberikan apersepsi 1 

B 

Memotivasi siswa  

Guru mampu memberikan motivasi kepada siswa berupa 

pernyataan motivasi dan memberikan penghargaan berupa hadiah 

atau nilai lebih untuk siswa yang aktif 

4 

Guru memberikan motivasi hanya berupa pernyataan tanpa 

memberikan penghargaan berupa hadiah atau nilai lebih pada 

siswa 

3 

Guru hanya memberikan penghargaan berupa hadiah atau nilai 

lebih pada siswa tanpa memberikan motivasi pernyataan 
2 

Guru tidak memberikan pernyataan motivasi, penghargaan atau 

nilai lebih pada siswa 
1 

C 

Menyampaikan tujuan pembelajaran  

Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran  4 

Guru menyampaikan 3 tujuan pembelajaran 3 

Guru menyampaikan 2 tujuan pembelajaran 2 

Guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran 1 

D 

Memberikan informasi awal tentang pelajaran  

Guru memberikan informasi awal mengenai konsumsi dan 

disertai dengan memberikan contoh-contoh kegiatan konsumsi 
4 

Guru hanya memberikan informasi awal mengenai konsumsi 

tanpa desertai pemberian contoh-contoh kegiatan konsumsi 
3 

Guru hanya memberikan contoh-contoh kegiatan konsumsi 2 

Guru tidak memberikan informasi awal mengenai kegiatan 

konsumsi 
1 

E 

Menyampaikan materi  

Guru menyampaikan materi dengan jelas dan memberikan 

kesempatan siswa untuk bertanya 
4 

Guru menyampaikan materi kurang jelas dan memberikan 3 



 

 
 

kesempatan siswa untuk bertanya 

Guru menyampaikan materi tidak jelas dan tidak memberikan 

kesempatan siswa untuk bertanya 
2 

Guru meminta siswa untuk mempelajari materi sendiri 1 

F 

Penguasaan materi  

Guru menguasai materi dengan baik, dan saat menjelaskan guru 

mengaitkan materi yang dipelajari dengan contoh kegiatan yang 

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari 

4 

Guru kurang menguasai materi dengan baik tetapi guru 

mengaitkan materi yang dipelajari dengan contoh kegiatan yang 

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari  

3 

Guru kurang menguasai materi dengan baik, dan guru tidak 

mengaitkan materi yang dipelajari dengan contoh kegiatan yang 

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari 

2 

Guru tidak menguasai materi dengan baik dan tidak mengaitkan 

materi yang dipelajari dengan contoh kegiatan yang dilakukan 

dalam kehidupan sehari-hari 

1 

G 

Penerapan pembelajaran dengan model Quantum Teaching  

Guru menerapkan semua langkah TANDUR dalam proses 

pembelajaran dengan baik 
4 

Guru  menerapkan 4 langkah TANDUR dalam proses 

pembelajaran dengan baik 
3 

Guru menerapkan 3 langkah TANDUR dalam proses 

pembelajaran dengan baik 
2 

Guru tidak menerapkan langkah TANDUR dalam proses 

pembelajaran 
1 

H 

Mengelola kelas  

Guru mengelola kelas sesuai dengan indikator dalam 

keterampilan mengelola kelas, yaitu sebanyak 5 indikator 

keterampilan mengelola kelas 

4 

Guru mengelola kelas sesuai dengan indikator dalam 

keterampilan mengelola kelas, yaitu sebanyak 3 indikator 

keterampilan mengelola kelas 

3 

Guru mengelola kelas sesuai dengan indikator dalam 

keterampilan mengelola kelas, yaitu sebanyak 2 indikator 

keterampilan mengelola kelas 

2 

Guru hanya memenuhi 1 indikator keterampilan mengelola kelas 1 

I 

Membimbing siswa untuk berdiskusi  

Guru berkeliling kelas, menanyakan kesulitan siswa serta 

membantu menjelaskan kembali hal yang belum dimengerti 
4 

Guru berkeliling dan menanyakan kesulitan siswa 3 

Guru hanya berkeliling mengamati siswa mengerjakan soal 2 

Guru hanya duduk di depan kelas dalam membimbing dan 

mengamati siswa mengerjakan soal 
1 

J Meminta siswa menunjukkan hasil diskusi di depan kelas  



 

 
 

Jika semua siswa yang ditunjuk dapat menunjukkan hasil 

pekerjaanya di depan kelas 
4 

Jika hanya sebagian siswa yang ditunjuk dapat menunjukkan hasil 

pekerjaanya di depan kelas 
3 

Jika hanya ada 1 siswa yang ditunjuk dapat menunjukkan hasil 

pekerjaanya di depan kelas 
2 

Jika siswa yang ditunjuk tidak ada yang manunjukkan hasil 

pekerjaanya di depan kelas 
1 

K 

Menjawab pertanyaan dari siswa  

Guru memberikan jawaban dan tanggapan yang baik terhadap 

pertanyaan dari siswa 
4 

Guru memberikan jawaban, akan tetapi tanggapan dari guru 

kurang baik atas pertanyaan yang diberikan dari siswa 
3 

Guru memberikan tanggapan yang baik atas pertanyaan dari siswa 

tetapi tidak memberikan jawaban dengan baik 
2 

Guru tidak memberikan tanggapan dan jawaban yang baik atas 

pertanyaan dari siswa 
1 

L 

Melaksanakan pembelajaran sesuai alokasi waktu yang 

direncanakan 
 

Guru dapat melaksanakan pembelajaran sesuai alokasi waktu 

yang direncanakan dengan tepat 
4 

Guru kurang tepat melaksanakan pembelajaran dan melebihi 

alokasi waktu yang telah direncanakan 
3 

Guru tidak dapat melaksanakan pembelajaran sesuai alokasi 

waktu yang direncanakan 
2 

Tidak ada pengelolaan waktu yang direncanakan dalam 

pembelajaran 
1 

M 

Menyampaikan kembali materi pelajaran  

Guru menyampaikan kembali materi pelajaran dan membenarkan 

jawaban siswa yang kurang tepat 
4 

Guru hanya menyampaikan kembali materi kepada siswa 3 

Guru hanya membenarkan jawaban siswa yang kurang tepat 2 

Guru tidak menyampaikan kembali materi kepada siswa dan tidak 

membenarkan jawaban siswa yang kurang tepat 
1 

N 

Menyimpulkan materi pelajaran  

Guru membuat kesimpulan bersama-sama dengan siswa 4 

Guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari tanpa 

melibatkan siswa 
3 

Siswa diminta untuk menyimpulkan sendiri materi yang telah 

dipelajari 
2 

Guru tidak menyimpulkan materi yang telah dipelajari 1 

O 

Memberikan penghargaan kepada siswa  

Guru memberikan penghargaan kepada siswa dengan memberikan 

hadiah dan nilai lebih 
4 

Guru memberikan penghargaan kepada siswa dengan memberikan 3 



 

 
 

hadiah 

Guru memberikan penghargaan kepada siswa dengan memberikan 

nilai lebih 
2 

Guru tidak memberikan penghargaan kepada siswa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 12 

SOAL EVALUASI SIKLUS I 

Mata Pelajaran : Ekonomi 

Pokok Bahasan : Mendeskripsikan kegiatan konsumsi 

Kelas/Semester : VII / Genap 

Waktu  : 20 menit 

 

PETUNJUK UMUM  

1. Tulis nama, kelas dan nomor presensi pada lembar jawab yang tersedia. 

2. Baca dengan teliti soal-soal yang ada sebelum mengerjakan. 

3. Periksa kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan ke pengawas. 

 

PETUNJUK KHUSUS  

1. Pilih salah satu jawaban yang dianggap benar dengan cara memberi tanda 

silang (X) pada huruf A/B/C/D. 

2. Jika terjadi kesalahan dan ingin membetulkan jawaban, berilah tanda “=” 

pada pilihan yang salah, kemudian silanglah kembali pada huruf  dengan 

jawaban yang dianggap benar. 

Contoh : A B C D  salah diganti A B  C   D   

 

1. Konsumsi merupakan suatu kegiatan menghabiskan, memanfaatkan nilai 

guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga 

kelangsungan hidup. Di bawah ini yang termasuk kegiatan konsumsi, yaitu..... 

a. Tiap pagi pedagang bubur ayam selalu menjajakan dagangannya 

b. Ibu-ibu PKK membuat kerajinan dari barang-barang bekas 

c. Produsen kosmetik memasarkan produknya melalui iklan diberbagai 

media 

d. Mina memakai baju yang baru saja dibelinya 

2. Seseorang yang tadinya makan sehari dua kali menjadi sehari tiga kali, ketika 

mendapatkan tunjangan dari pekerjaanya. Tingkat konsumsi seseorang 

tersebut disebabkan oleh..... 

a. Besar kecilnya pendapatan 

b. Jenis barang yang dikonsumsi 

c. Skala prioritas pemenuhan kebutuhan 

d. Adat istiadat 

3. Pemborosan terkadang sering dilakukan oleh seorang konsumen. Untuk 

menghindari sikap boros konsumen harus memperhatikan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi konsumsi, diantaranya adalah..... 

a. Penghasilan dan penghargaan  c. Selera dan penghasilan 

b. Lingkungan dan status sosial  d. Penghargaan dan lingkungan  

4. Pada dasarnya kegiatan konsumsi dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan, 

diantaranya adalah untuk..... 

a. Memenuhi selera konsumen 

b. Memenuhi kesejahteraan keluarga 

c. Memenuhi kebutuhan konsumen 



 

 
 

d. Mengurangi nilai guna ekonomi suatu benda 

5. Dalam kehidupan sehari-hari Sinta memilki kecenderungan hidup berfoya-

foya. Hal tersebut merupakan contoh dari perilaku konsumtif yang bersifat..... 

a. Alami     c. Ekonomis  

b. Positif     d. Negatif  

6. Di bawah ini yang termasuk contoh mengkonsumsi barang yang dilakukan 

berkali-kali adalah..... 

a. Memakai pakaian   c. Mendengarkan radio 

b. Makan es krim    d. Mencuci dengan deterjen  

7. Keluarga Pak Jaya berjumlah 6 orang, sedangkan keluarga Pak Roni 

berjumlah 4 orang. Hal tersebut dapat mempengaruhi perbedaan tingkat 

konsumsi yang disebabkan oleh.....  

a. Selera konsumen 

b. Kebudayaan 

c. Adat istiadat  

d. Besar kecilnya jumalah anggota keluarga 

8. Seseorang yang mengendarai sepeda motor, mengenakan pakaian, dan 

menempati rumah merupakan contoh dari kegiatan..... 

a. Produksi    c. Distribusi  

b. Konsumsi    d. Konsumtif  

9. Sebelum melakukan aktivitas, Hadi selalu menyempatkan diri untuk makan. 

Kegiatan konsumsi tersebut bertujuan untuk..... 

a. Menghabiskan minuman  c. Menghabiskan barang dan jasa 

b. Menghabiskan makanan  d. Memenuhi kebutuhan 

10. Konsumen akan berusaha menambah penghasilannya agar dapat membeli 

barang yang diinginkan dalam jumlah dan jenis yang beraneka ragam. Hal 

tersebut merupakan kegiatan konsumsi yang bersifat.... 

a. Aktif     c. Negatif  

b. Pasif     d. Positif  

11. Keluarga Pak Somat dan Ibu Aini memiliki dua orang anak. Anak yang 

pertama bersekolah di tingkat SMA sedangkan anak yang kedua di tingkat 

SD. Kebutuhan anak pertamanya lebih banyak dari pada anak yang kedua, 

besar kecilnya tingkat konsumsi tersebut disebabkan oleh..... 

a. Tingkat pendidikan 

b. Besar kecilnya pendapatan 

c. Besar kecilnya jumlah anggota keluarga 

d. Gaya hidup seseorang 

12. Keluarga Pak Amat tinggal di kota besar. Jumlah konsumsi keluarga Pak 

Amat lebih besar dibandingkan dengan keluarga Pak Jaya yang tinggal di 

desa. Perbedaan jumlah konsumsi tersebut karena faktor..... 

a. Penghasilan    c. Status sosial 

b. Tingkat pendidikan   d. Lingkungan tempat tinggal 

13. Salwa senang sekali membeli barang-barang mewah untuk memenuhi 

kebutuhannya. Dalam hal ini Salwa dapat dikatakan sebagai..... 

a. Distributor     c. Produsen  

b. Agen      d. Konsumen  



 

 
 

14. Di bawah ini merupakan contoh kegiatan konsumsi dalam penggunaan jenis 

barang yang habis dalam jangka waktu yang lama, yaitu..... 

a. Pak Amir membeli mobil keluaran terbaru 

b. Dinda makan ayam goreng 

c. Ibu mencuci baju menggunakan sabun sekali bilas 

d. Surya selalu minum susu di pagi hari sebelum berangkat sekolah 

15. Mencapai kepuasan maksimal dengan uang yang dimiliki merupakan contoh 

dari.... 

a. Sifat konsumsi    c. Pola konsumsi 

b. Tujuan konsumsi   d. Aspek negatif konsumsi 

16. Perilaku konsumtif adalah gaya hidup yang suka membelanjakan uang dalam 

jumlah besar. Hal ini selalu dihubungkan dengan perilaku yang bersifat..... 

a. Hemat     c. Boros 

b. Dermawan      d. Rajin menabung 

17. Kagiatan konsumsi handaknya disesuaikan dengan anggaran pendapatan dan 

belanja yang telah disusun. Hal ini karena kegiatan konsumsi memiliki 

tujuan, yaitu..... 

a. Menghabiskan uang   c. Membeli barang mewah 

b. Mancapai kemakmuran   d. Menimbulkan kecemburuan sosial  

18. Hamdan membeli barang ditoko yang menjual dengan harga yang lebih 

murah. Keputusan hamdan tersebut merupakan ketepatan konsumsi dalam 

hal.... 

a. Tempat    c. Manfaat 

b. Hasil      d. Kualitas 

19. 1. Pemborosan 

2. Kepuasan bagi konsumen 

3. Perputaran roda perekonomian 

4. Termotivasi untuk meningkatkan pendapatannya 

5. Kesenjangan sosial 

Dampak positif dari perilaku konsumtif ditunjukkan dengan nomor..... 

a. 2, 3, dan 4    c. 1, 4, dan 5 

b. 1, 2, dan 3    d. 5, 1, dan 4 

20. Makan, minum, memakai pakaian, dan memakai sepatu merupakan suatu 

kegiatan konsumsi. Pengertian kegiatan konsumsi tersebut adalah..... 

a. Setiap usaha menggunakan dan memanfaatkan sebagian guna ekonomi 

suatu benda 

b. Setiap tindakan untuk menghabiskan suatu benda 

c. Setiap tindakan untuk menggunakan atau menghabiskan nilai guna 

ekonomi suatu benda 

d. Setiap tindakan untuk memakai dan menggunakan suatu benda 

 

 

 

Lampiran 13 

KUNCI JAWABAN  



 

 
 

SOAL EVALUASI SIKLUS I 

 

 

1. D     11. A 

2. A    12. D 

3. C    13. D 

4. C    14. A 

5. D     15. B 

6. D    16. C 

7. D    17. B 

8. B     18. A 

9. D     19. A  

10. D    20. C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 14 

LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS I 

Kegiatan mengkonsumsi yang berlebihan dapat menimbulkan perilaku konsumtif 

masyarakat. Perilaku konsumtif adalah perilaku manusia yang melakukan 

kegiatan konsumsi yang berlebihan. Di bawah ini ada beberapa gambar mengenai 

perilaku konsumtif seseorang. 

                 

           

 

Dari contoh gambar-gambar di atas, dapat diketahui berbagai aspek positif dan 

negatif dari perilaku konsumtif. Diskusikan dengan teman kalian, aspek positif 

dan negatif apa saja yang dapat ditimbulkan dari perilaku konsumtif! 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 15 

SOAL EVALUASI SIKLUS II 

Mata Pelajaran : Ekonomi 

Pokok Bahasan : Mendeskripsikan kegiatan konsumsi 

Kelas/Semester : VII / Genap 

Waktu  : 20 menit 

 

PETUNJUK UMUM 

1. Tulis nama, kelas dan nomor presensi pada lembar jawab yang tersedia. 

2. Baca dengan teliti soal-soal yang ada sebelum mengerjakan. 

3. Periksa kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan ke pengawas. 

 

PETUNJUK KHUSUS  

1. Pilih salah satu jawaban yang dianggap benar dengan cara memberi tanda 

silang (X) pada huruf A/B/C/D. 

2. Jika terjadi kesalahan dan ingin membetulkan jawaban, berilah tanda “=” 

pada pilihan yang salah, kemudian silanglah kembali pada huruf  dengan 

jawaban yang dianggap benar. 

Contoh : A B C D  salah diganti A B  C   D   

 

1. Dalam kehidupan sehari-hari seseorang selalu melakukan kegiatan konsumsi. 

Di bawah ini merupakan kegiatan konsumsi, yaitu..... 

a. Hasan memasarkan hasil kerajinannya 

b. Ani berwisata ke Bali 

c.  Sani makan makanan khas daerahnya 

d. Agung membuat layang-layang 

2. Seseorang tadinya makan nasi aking pada saat ia bekerja dengan gaji yang 

sedikit. Setelah mandapatkan pekerjaan yang menghasilkan gaji besar ia 

kemudian meninggalkan mengkonsumsi nasi aking tersebut dan beralih 

mengkonsumsi nasi beras rajalele. Tingkat konsumsi seseorang tersebut 

disebabkan oleh..... 

a. Besar kecilnya pendapatan 

b. Jenis barang yang dikonsumsi 

c. Skala prioritas pemenuhan kebutuhan 

d. Adat istiadat 

3. Suatu wilayah yang memegang teguh kebiasaan hidup sederhana memiliki 

tingkat konsumsi yang kecil. Sedangkan suatu daerah yang memiliki 

kebiasaan berpesta biasanya memiliki pengeluaran yang besar. Hal ini 

disebabkan karena adanya faktor..... 

a. Adat istiadat    c. Gaya hidup  

b. selera     d. Jumlah keluarga 

4. Manusia senantiasa berusaha untuk memperoleh kepuasan dan mencapai 

tingkat kemakmuran dengan memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Hal 

ini dilakukan dengan tujuan..... 



 

 
 

a. Untuk membelanjakan uangnya sebanyak mungkin 

b. Untuk menimbulkan kesenjangan sosial 

c. Untuk memenuhi kepuasan seseorang 

d. Untuk membelanjakan uangnya secara angsuran 

5. Erni selalu membeli barang-barang yang harganya mahal meskipun barang 

tersebut kurang bermanfaat. Ini berarti Erni termasuk orang yang bersifat..... 

a. Konsumtif    c. Produktif  

b. Kreatif     d. Sombong  

6. Orang yang tinggal di kota daya belinya lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan orang yang tinggal di desa. Hal tersebut merupakan salah satu 

penyebab terjadinya..... 

a. Tingkat konsumsi   c. Tujuan konsumsi 

b. Faktor konsumsi   d. Kegiatan konsumsi 

7. Seseorang membelanjakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Dengan membelanjakan uang yang dimilikinya orang tersebut mencapai 

kepuasan yang maksimal. Hal tersebut merupakan contoh dari..... 

a. Sifat konsumsi    c. Pola konsumsi 

b. Tujuan konsumsi   d. Aspek negatif konsumsi 

8. Kegiatan konsumsi yang berlebihan dapat menimbulkan perilaku konsumtif. 

Perilaku konsumtif cenderung bernilai negatif. Salah satu hal negatif dari 

perilaku konsumtif adalah... 

a. Mengurangi kesempatan untuk berbelanja 

b. Menambah kesempatan untuk menabung 

c. Menambah kesempatan untuk makan dan minum 

d. Mengurangi kesempatan untuk menabung 

9. Orang yang hidup di daerah tropis tidak begitu membutuhkan baju hangat, 

berbeda dengan orang yang tinggal di kutub utara dan kutub selatan yang 

sangat memerlukan baju hangat. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi 

tingkat konsumsi yang disebabkan oleh..... 

a. Pendapatan     c. Harga barang  

b. Jumlah anggota keluarga  d. Lingkungan tempat tinggal 

10. Sebotol minuman air mineral di hotel berbintang lima harganya jauh lebih 

mahal dibandingkan dengan di pasar. Hal ini disebabkan oleh faktor..... 

a. Tempat    c. Kepemilikan  

b. Bahan dasar    d. Pendinginan  

11. Jika seseorang membeli suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya, maka 

kegiatan itu disebut... 

a. Konsumsi    c. Distribusi 

b. Produksi    d. Investasi 

12. Salah satu contoh kegiatan konsumsi dalam penggunaan jenis barang habis 

dalam satu kali pakai adalah..... 

a. Anto pergi ke sekolah menggunakan mobil ayahnya 

b. Ani minum sari buah jeruk 

c. Keluaga Pak Bejo menempati rumah barunya 

d. Ibu Ninda memakai sepatu model terbaru 

13. Semakin tinggi pendapatan, maka... 



 

 
 

a. Semakin banyak pula uang untuk konsumsi 

b. Semakin sedikit uang untuk konsumsi 

c. Semakin sedikit uang untuk tabungan 

d. Semakin banyak keinginan belanja 

14. Haris selalu menghabiskan makanannya tiap kali ia makan. Karena makanan 

merupakan jenis barang..... 

a. Habis pakai dalam jangka waktu yang lama 

b. Habis pakai dalam satu kali pakai 

c. Barang berkualitas 

d. Barang habis berkali-kali pakai 

15. Alasan yang mendorong manusia untuk melakukan konsumsi barang dan atau 

jasa tertentu disebut... 

a. Motif konsumsi   c. Tujuan konsumsi 

b. Pola konsumsi    d. Perilaku konsumsi 

16. Jika seseorang sangat menyukai suatu barang, maka ia akan membeli barang 

tersebut dengan segera agar tidak kehabisan barang tersebut. Hal tersebut 

terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi konsumsi, yaitu..... 

a. Tingkat pendapatan   c. Gaya hidup 

b. Selera      d. Adat istiadat 

17. Seseorang lebih termotivasi untuk meningkatkan pendapatannya agar bisa 

membeli barang dan atau jasa yang lebih banynak dan lebih baik kualitasnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumtif bersifat..... 

a. Negatif     c. Positif 

b. Sosial     d. Ekonomis 

18. Sebagian besar kebutuhan Pak Anton dapat tercukupi, karena Pak Anton 

adalah orang yang sukses dalam pekerjaanya. Maka Pak Anton dapat 

dikatakan sebagai orang yang..... 

a. Makmur    c. Sukses 

b. Kaya     d. Sejahtera  

19. Gaya hidup yang suka membelanjakan uang dalam jumlah besar merupakan 

perilaku konsumtif. Hal ini selalu dihubungkan dengan perilaku yang 

bersifat..... 

a. Hemat     c. Boros 

b. Dermawan      d. Rajin menabung 

20. Untuk menghindari sikap boros konsumen harus memperhatikan faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi konsumsi. Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi konsumsi diantaranya adalah..... 

a. Penghasilan dan pengharapan 

b. Lingkungan dan status sosial 

c. Selera dan penghasilan 

d. Penghargaan dan lingkungan 

 
 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 16 

 

KUNCI JAWABAN  

SOAL EVALUASI SIKLUS II 

 

 

1. C    11. A 

2. A    12. B 

3. A    13. A     

4. C    14. B 

5. A    15. A 

6. A    16. B 

7. B    17. C 

8. D    18. D 

9. D    19. C 

10. A    20. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 17 

LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatlah pengeluaran atau konsumsi yang berkaitan dengan 

kebutuhan sekolahmu selama satu bulan, kemudian susunlah dari 

yang paling terpenting! 

Diskusikan dengan temanmu, apakah ada perbedaan antara 

kebutuhanmu dengan kebutuhan temanmu dan tentukan faktor apa 

saja yang mempengaruhinya! 



 

 
 

Lampiran 18 

DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR 

SIKLUS I DAN SIKLUS II 

No Nama Siswa L/P 
Nilai  

Siklus I Siklus II 

1.  Abdul rozak L 55 75 

2.  Agung Bachtiar L 75 85 

3.  Ahmad Ahdan Husaini L 85 55 

4.  Alfina Damayanti P 90 90 

5.  Amru Rosyid Ar Rofi L 85 95 

6.  Ana Meisani P 90 85 

7.  Arzaq Khafidzin L 85 85 

8.  Atika Lestari P 75 60 

9.  Atiqah Azizah P 65 65 

10.  Azizah Alfisy Syahri P 60 80 

11.  Dewi Lestari P 75 80 

12.  Dewi Masitoh P 85 80 

13.  Dhia Lulu Zahira P 85 80 

14.  Dhiaz Pramana Putra L 85 80 

15.  Dian Visia Fitri P 85 85 

16.  Dimas Bagus Mahardika L 75 95 

17.  Dini Az Zahra P 50 70 

18.  Inggas Elfaren P 80 75 

19.  Iqra Malik L 50 75 

20.  Ismail Ulil Amri L 75 80 

21.  M. Bayu Pramana L 55 80 

22.  M. Hafizh sofian L 60 75 

23.  M. Rizkon Mubarok L 45 65 

24.  M. Ardiansyah L 75 85 

25.  M. Faizal Alwi L 85 80 

26.  M. Ikhsanul Iqbal L 65 95 

27.  M. Ilman Khaqiqi L 85 95 

28.  Nadila Apriliani P 90 85 

29.  Nur Afwika Sari P 75 90 

30.  Olivia Nur Fidiyati P 80 90 

31.  Pan setyowati P 95 95 

32.  Rodhiatam Mardhiyah P 55 65 

33.  Rohane  P 75 80 

34.  Shahihrul Ihza R L 75 65 

35.  Siska Setyowati P 80 90 



 

 
 

36.  Syaiful Mu’min L 75 75 

37.  Wulandari  P 90 90 

38.  Yanuar Achmad Subhan L 80 85 

39.  Yudi Widianto L 80 85 

40.  Yusuf Widiatmoko L 45 80 

41.  Dwike Hikmasari P 75 60 

     

 Nilai Rata-rata  74,4 80 

 Persentase Ketuntasan Belajar  73% 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 19 

SURAT IJIN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 20 

SURAT BUKTI PENELITIAN 

 

 

 


