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SARI 

Listianah, Dian. 2013. “Meningkatkan hasil belajar mata pelajaran ekonomi melalui 

perpaduan metode ceramah dan metode Two Stay Two Stray pada kelas X AP SMK 

Hidayah Semarang”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi.  Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dra. Harnanik, M.Si. II. Drs. Syamsu 

Hadi, MSi  

Kata kunci : Hasil belajar, Perpaduan ceramah dan Two Stay Two Stray  

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMK Hidayah Semarang bahwa 

dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama ini yaitu guru menerangkan materi 

pelajaran dan murid hanya mendengarkan sambil mencatat. pada ulangan harian kelas 

X, nilai ulangan harian yang paling rendah adalah pada materi jenis-jenis ekonomi. 

Melihat hasil belajar siswa yang masih rendah maka perlu adanya penggunaan 

metode yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMK Hidayah Semarang 

pada materi jenis-jenis ekonomi dan meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar di 

kelas dengan perpaduan metode ceramah dan metode Two Stay Two Stray. 

 Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas X AP SMK Hidayah 

Semarang yang berjumlah 36 siswa. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 

2 siklus. Kegiatan setiap siklus dalam penelitian meliputi kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Metode pengumpulan data yaitu metode tes 

(dengan pilihan ganda) dan metode non tes (observasi dan dokumentasi). 

 Hasil penelitian ini diperoleh presentase aktivitas siswa pada pembelajaran 

siklus I dengan kategori baik (70%) dan pada siklus II meningkat dengan kategori 

amat baik (87,5%). Persentase aktivitas guru pada pembelajaran siklus I yaitu dengan 

kategori baik (66,6%) dan pada siklus II meningkat dengan kategori amat baik 

(90,2%). Rata-rata kelas yang dicapai pada siklus I adalah 71,81 dengan ketercapaian 

ketuntasan klasikal yaitu sebesar 75% dan pada siklus II rata-rata kelas meningkat 

menjadi 80,23 dan ketercapaian ketuntasan klasikal yaitu sebesar 91,6%.  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada kelas 

dengan perpaduan metode ceramah dan metode Two Stay Two Stray mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa dan aktivitas siswa. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memperkaya pengetahuan guru tentang penggunaan perpaduan metode 

ceramah dan metode Two Stay Two Stray dan bisa digunakan dalam pembelajaran 

selanjutnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran ekonomi merupakan salah satu mata pelajaran yang pada 

hakikatnya menalaah masyarakat untuk memperoleh pengertian tentang cara-cara 

manusia hidup dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penentuan kebutuhan. 

Pelajaran ekonomi memegang peranan yang cukup penting dalam keberhasilan 

pengembangan sumber daya manusia, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Tujuan pelajaran ekonomi pada intinya adalah kompetensi penggunaan 

konsep-konsep ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan sasaran utama 

dalam proses pembelajaran ekonomi. Karena dalam materi tersebut memerlukan 

pemahaman yang yang baik dan agar siswa dapat menerapkan teori tersebut di 

lapangan maka dibutuhkan metode pembelajaran yang tepat dalam meyampaikan 

mata pelajaran tersebut. 

Pembelajaran adalah proses belajar mengajar yang dilakukan antara guru 

dengan siswa. Pembelajaran harus berlangsung secara efektif. Keberhasilan proses 

belajar mengajar pada pembelajaran dapat dilihat dari keberhasilan siswa yang 

mengikuti kegiatan tersebut. Keberhasilan tersebut terlihat pemahaman siswa, 

penguasaan materi, dan prestasi siswa. Agar tujuan pembelajaran tercapai yaitu 

dengan adanya peningkatan prestasi belajar siswa dan peningkatan kualitas. 
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Dalam suatu proses pembelajaran di sekolah guru mempunyai peran yang 

sentral. Guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberikan 

fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan dan guru harus kreatif mengelola 

kelas, memacu keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, dan juga guru harus 

kreatif dalam penggunaan metode pembelajaran yang tepat dengan materi yang akan 

dipelajari sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Namun pada kenyataannya 

kondisi yang diterapkan belum terwujud. Proses pembelajaran yang ditemui masih 

menggunakan cara yang sifatnya monoton, yaitu dengan cara ceramah dan pemberian 

tugas kepada siswa dalam pembelajaran sehingga kurang dipahami oleh siswa yang 

mengakibatkan nilai yang diperoleh para siswa tidak seperti yang diharapkan.  

 Metode pembelajaran ekonomi yang diperlukan saat ini adalah metode 

pembelajaran yang inovatif yang dapat meningkatkan penguasaan materi dan 

meningkatkan kreativitas siswa karena mata pelajaran ini sifatnya teoritis. Metode 

pembelajaran merupakan suatu komponen yang penting serta ikut ambil bagian dalam 

upaya meningkatkan keberhasilan pada proses belajar mengajar disekolah 

(Djamarah,2006:72), selain itu metode pembelajaran juga mempunyai kedudukan 

sebagai alat motivasi intrinsik, sebagai strategi pengajaran dan sebagai alat untuk 

mencapai tujuan suatu pembelajaran.  

 SMK Hidayah Semarang merupakan salah satu SMK swasta yang ada di kota 

Semarang. Dasar penilaian terhadap hasil belajar siswa menggunakan ketentuan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan sesuai dengan surat 

edaran dari Kepala Sekolah untuk mata pelajarn ekonomi yaitu sebesar 75. Pencapaian 
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hasil belajar siswa dalam pelajaran ekonomi diartikan sebagai pencapaian pengetahuan dan 

keterampilan dalam bidang ekonomi atau penguasaan materi ekonomi secara keseluruhan 

dalam kegiatan belajar mengajar ekonomi sekolah. Hasil belajar ekonomi merupakan hasil 

belajar yang telah dicapai pada mata pelajaran ekonomi yang ditunjukkan dengan nilai tes 

atau angka yang diberikan oleh guru ekonomi.  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SMK Hidayah Semarang, 

bahwa dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama ini yaitu guru menerangkan 

materi pelajaran dan murid hanya mendengarkan sambil mencatat. Pada tahun ajaran 

2011/2012. Di SMK ada 63 siswa kelas X AP dan X AK. Dari hasil perolehan nilai 

bahwa kelas X AP dan X AK  tahun ajaran 2011/2012 masih ada siswa yang 

mendapatkan nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). SMK Hidayah 

Semarang menetapkan KKM untuk mata pelajaran ekonomi adalah 75. 

Tabel. 1.1 Nilai ulangan harian mata pelajaran ekonomi tahun 2011/2012 

Kelas 
Jumlah 

Siswa 

Tuntas Belum Tuntas 

Jumlah % Jumlah % 

X AP 30     

UH 1  14 46,66 16 53,33 

UH 2  11 36,66 19 63,33 

UH 3  13 43,33 17 56,66 

UH 4  18 60,00 12 40,00 

X AK  33     

UH 1  14 42,42 19 63,33 

UH 2  16 48,48 17 51.51 

UH 3  20 60,60 13 39,39 

UH 4  19 39,39 14 42,42 

Sumber : SMK Hidayah Semarang Tahun 2012 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai kelas X AP dari jumlah 30 

siswa, pada Ulangan Harian 1 yang tuntas 14 siswa sebesar 46,66% dan yang belum 
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tuntas 16 siswa sebesar 53,53%. Ulangan Harian 2 yang tuntas 11 siswa sebesar 

36,66% dan yang belum tuntas 19 siswa sebesar 63,33%. Ulangan Harian 3 yang 

tuntas 13 siswa sebesar 43,33% dan yang belum tuntas 17 siswa sebesar 56,66%. 

Ulangan Harian 4 yang tuntas 18 siswa sebesar 60,00% dan yang belum tuntas 12 

siswa sebesar 40,00%. 

Sedangkan nilai ulangan harian kelas X AK yang berjumlah 33 siswa pada 

Ulangan Harian 1 yang tuntas 14 siswa sebesar 42,42% dan yang belum tuntas 19 

siswa sebesar 63,63%. Ulangan Harian 2 yang tuntas 16 siswa sebesar 48,48% dan 

yang belum tuntas 17 siswa sebesar 51,51%. Ulangan Harian 3 yang tuntas 20 siswa 

sebesar 60,60% dan yang belum tuntas 13 siswa sebesar 39,39%. Dan pada Ulangan 

Harian 4 yang belum tuntas 19 siswa sebesar 39,39% dan yang belum tuntas 14 siswa 

sebesar 42,42%. 

Pada kelas X AP ulangan harian yang paling tinggi ketuntasannya yaitu pada 

nilai ulangan harian 4 yaitu sebesar 60,00% sedangkan yang rendah pada Ulangan 

harian 2 yaitu sebebsar 36,66%. Sedangkan pada kelas X AK ulangan harian yang 

paling tinggi ketuntasannya pada nilai ulangan harian  3 yaitu sebesar 60,60% 

sedangkan yang paling rendah pada Ulangan harian 1 yaitu sebesar 42,42%. 

Melihat hasil belajar siswa yang masih rendah menunjukkan bahwa 

pemahaman siswa terhadap materi juga masih rendah, sehingga seorang guru yang 

bertindak sebagai pelaksana pembelajaran di dalam ruang kelas harus dapat 

menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan dan perlu dicari pendekatan 

metode yang dapat menambah pemahaman siswa sehingga mampu meningkatkan 
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hasil belajar. Guru sebagai komponen pengajar harus dapat memilih penggunaan 

metode yang tepat dalam proses belajar mengajar. Pemilihan metode yang tepat dapat 

memperbesar minat belajar, meningkatkan keaktifan belajar siswa dan meningkatkan 

hasil belajar. 

Pada saat proses pembelajaran mata pelajaran ekonomi bahwa dengan 

kurangnya perhatian yang ditunjukan dari kurang aktivnya siswa menanggapi 

pertanyaan yang diberikan oleh guru, atau siswa kurang inisitaif bertanya apabila 

dikelas ada materi yang kurang jelas, hal tersebut terlihat pada pembalajaran yang 

terkesan satu arah tidak ada respon dari siswa. Hal ini dikarenakan guru lebih 

menggunakan metode yang kurang variatif yaitu ceramah, metode tersebut kegiatan 

belajar mengajarnya lebih terpusat kepada guru sebagai pemberi informasi dan lebih 

banyak menuntut keaktifan guru dari pada siswa. Metode ini akan mengakibatkan 

kejenuhan atau kebosanan kepada siswa jika digunakan terus menerus. Materi 

pelajaran yang dipelajari menjadi kurang bermakna dan mengakibatkan siswa kurang 

bisa mengembangkan belajarnya. Jika hal tersebut dibiarkan, maka akan berdampak 

pada kurang tertariknya siswa terhadap materi-materi pelajaran ekonomi yang 

berdampak pada pencapaian hasil belajar siswa menjadi kurang optimal. 

Untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran tersebut salah satunya 

dengan menerapkan metode pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar, dengan metode yang tepat secara otomatis akan mendukung pencapaian 

tujuan pembelajaran. 
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Dalam kegiatan belajar mengajar, guru tidak harus terpaku dengan 

menggunakan satu metode, tetapi guru sebaiknya menggunakan metode yang 

bervariasi agar jalannya pengajaran tidak membosankan tetapi menarik perhatian 

siswa. Dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 

perlu ditempuh dengan berbagai cara. Menurut Sudjana (2009:97) kombinasi metode 

mengajar dua sampai tiga metode mengajar merupakan suatu keharusan dalam proses 

belajar mengajar. 

Metode Two Stay Two Stray (TSTS) merupakan salah satu metode 

pembelajaran kooperatif sederhana. Metode ini memberikan kesempatan untuk 

bekerja sama dengan kelompoknya sendiri dan dengan kelompok lain. Keunggulan 

metode ini adalah optimalisasi kerjasama antar siswa. Dalam pembelajaran kooperatif 

salah satu metode yang dianggap sesuai adalah metode pembelajaran Two Stay Two 

Stray. Dengan metode pembelajaran ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan 

siswa untuk lebih berani mengungkapkan pendapatnya di depan kelas, menanggapi 

atau menyanggah pendapat teman, dan saling bekerja sama antar kelompok. 

Hal ini sebagaimana diperkuat dengan penelitian terdahulu dari jurnal Denis 

Yulyaningtyas (2010) dengan judul “Penerapan metode pembelajaran kooperatif 

model Two Stay Two Stray untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran akuntansi di SMK Ardjuna 1 Malang” Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penerapan pembelajaran kooperatif dengan metode Two Stay Two Stray dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Presentase skor rata-rata aktivitas 

siswa meningkat sebesar 14,07%. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan, 
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presentase rata-rata nilai siswa aspek kognitif meningkat sebesar 17,02%, sedangkan 

hasil belajar aspek afektif meningkatkan sebesar 3,34%. 

Menurut Mirza Faishal (2008), dengan judul “Penerapan pembelajaran 

kooperatif model two stay two stray untuk meningkatkan unsure pembelajaran 

kooperatif dan prestasi belajar siswa kelas X-B semester II MAN 3 Malang” Hasil 

analisis data setelah penerapan metode pembelajaran TSTS menunjukkan bahwa 

metode tersebut dapat meningkatkan prestasi belajar secara klasikal dari data awal, 

siklus I dan siklus II. Secara berturut-turut skor rata-rata siswa dari data awal, siklusI 

dan siklus II adalah 54.7, 67.5, dan 81.4 dan persentase prestasi belajar siswa dari 

data awal, siklus I dan siklus II adalah 12,9%, 53,12%, dan 93,75%. Jumlah siswa 

yang mengikuti pembelajaran remidi berkurang dari data awal, siklus I dan siklus II. 

Secara berturut-turut jumlah siswa yang masih mengikuti pembelajaran remidi pada 

data awal, siklus I dan siklus II adalah 27 siswa, 14 siswa dan 2 siswa. 

Menurut Tjahjaning Tingastuti Surjosuseno (2011), dengan judul “The Effects 

of “One Stays The Rest Strays” and “ lockstep” Techmiques on The Enhancement of 

Student’reading Achievement” berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan 

bahwa pembelajaran kooperatif tipe TSTS dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu diteliti mengenai  

“Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Melalui Perpaduan Metode 

Ceramah dan Metode Two Stay Two Stray kelas X AP SMK Hidayah Semarang” 
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1.2. Perumusan Masalah 

a. Apakah dengan memadukan metode pembelajaran ceramah dengan metode Two 

Stay Two Stray dapat meningkatkan hasil belajar IPS  Ekonomi materi jenis-jenis 

ekonomi pada siswa kelas X AP  SMK Hidayah Semarang? 

b. Apakah dengan memadukan metode pembelajaran ceramah dengan metode Two 

Stay Two Stray dapat meningkatkan aktivitas siswa materi jenis-jenis ekonomi 

pada siswa kelas X AP  SMK Hidayah Semarang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan perpaduan metode pembelajaran ceramah dengan 

metode Two Stay Two Stray dapat meningkatkan hasil belajar IPS  Ekonomi 

pokok Jenis-jenis ekonomi pada siswa kelas X AP  SMK Hidayah Semarang. 

b. Untuk mendeskripsikan perpaduan metode ceramah dengan metode Two Stay 

Two Stray dapat meningkatkan aktivitas siswa pada pokok jenis-jenis ekonomi 

pada siswa kelas X AP  SMK Hidayah Semarang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagi siswa 

a. Siswa dapat mengembangkan kreativitasnya dengan pembelajaran 

yang mandiri. 

b. Siswa dapat melatih kemampuannya mengemukakan pendapat. 

c. Siswa dapat belajar untuk menghargai pendapat orang lain. 

d. Siswa dapat meningkatkan keaktifannya di kelas. 
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2) Bagi guru 

a. Menambah pengetahuan baru kepada guru mengenai metode 

pembelajaran 

b. Guru dapat menerapkan model pembelajaran Two Stay Two Stray 

untuk pembelajaran Ekonomi selanjutnya. 

c. Meningkatkan semangat guru dalam mengajar 

d. Memberikan motivasi kepada guru untuk meningkatkan keterampilan 

memilih strategi mengajar dan model pembelajaran yang lebih 

bervariasi, sehingga dapat meningkatkan mutu pengajaran kepada 

siswa 

3) Bagi sekolah 

a. Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah 

b. Dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa 

4) Bagi peneliti 

a. Dapat menambah pengetahuan baru mengenai model pembelajaran 

Two Stay Two Stray. 

b. Dapat menerapkan model pembelajaran tersebut saat menjadi guru. 

c. Dapat membandingkan hasil penelitian sekarang dengan penelitian 

sebelumnya. 

5) Bagi pembaca 

a. Dapat menambah wawasan mengenai model pembelajaran yang dapat 

diterapkan dalam proses belajar mengajar. 
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b. Dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. 

c. Dapat menjadi bahan perbandingan penelitian sekarang dengan  

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Tentang Belajar 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Menurut Hilgard dan Bower dalam Purwanto (2010:84) dalam buku Theories 

of Learning (1975) mengemukakan bahwa : 

belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap 

sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamnnya yang 

berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu 

tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan, 

kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat seseorang (misalnya kelelahan, 

pengaruh obat, dan sebagainya). 

 

Menurut Gagne dalam Agus (2011:2) belajar merupakan perubahan dispossisi 

atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. Perubahan disposisi 

tersebut bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan seseorang secara 

alamiah. Menurut Slavin dalam Anni (2009:82) menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman.  

Menurut Djamarah dan Zain (2006:10) 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 segala aspek organisme atau pribadi. Jadi, hakikat belajar adalah 

perubahan. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 
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hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 

2003:2). 

Menurut Skinner (dalam Dimyati, 2009:9) bahwa belajar adalah suatu perilaku 

pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak 

belajar maka responnya menurun. 

Oemar Hamalik (2009:154) menyatakan bahwa : 

belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif mantap berkat latihan 

dan pengalaman. Belajar sesungguhnya adalah cirri khas manusia dan 

yang membedakannya dengan binatang. Belajar yang dilakukan oleh 

manusia merupakan bagian dari hidupnya, berlangsung seumur hidup, 

kapan saja, dan dimana saja, baik di sekolah. di kelas, di jalanan dalam 

waktu yang tak dapat ditentukan sebelumnya. 

 

Berdasarkan pendapat diatas, maka belajar dapat diartikan perubahan perilaku 

seorang individu yang akan meningkat menjadi baik. Teori tentang belajar ini 

dicantumkan karena penelitian ini merupakan pengamatan terhadap proses belajar 

siswa. 

2.1.2 Unsur-unsur Belajar 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, belajar merupakan kegiatan 

yang paling utama. Hal ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

pendidikan, tergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa 

sebagai peserta didik. Pandangan yang berbeda tentang belajar dari seorang dengan 

yang lain akan mempengaruhi pola berfikir dan tindakan-tindakannya. Hal ini 

disebabkan karena setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda tentang belajar. 

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan 
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perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 

kehidupannya. 

Unsur- unsur belajar menurut Gagne dalam Anni ( 2009:84) adalah sebagai 

berikut:  

a. Peserta didik. Istilah peserta didik dapat diartikan sebagai peserta didik, warga 

belajar, dan peserta pelatihan yang sedang melakukan kegiatan belajar. 

b. Rangsangan ( stimulus ), peristiwa yang merangsang penginderaan peserta didik 

disebut situasi stimulus. Agar peserta didik  mampu belajar optimal, ia harus 

memfokuskan pada stimulus tertentu yang diminati. 

c. Memori, memori peserta didik berisi berbagai kemampuan yang berupa 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dihasilkan oleh aktivitas belajar 

sebelumnya 

d. Respon, adalah tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori. Respo dala 

peserta didikan diamati pada akhir proses belajar yang disebut dengan perubahan 

perilaku atau perubahan kinerja (performance). 

 

Keempat unsur belajar tersebut dapat digambarkan sebagi 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. 

2.1.3 Ciri-ciri Belajar 

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai 

tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. siswa adalah penentu 

terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Proses belajar terjadi berkat siswa 

memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. 

Ciri-ciri belajar menurut Dimyati dan Mudjiono (2009:8) anatar lain:  

a. siswa ysng bertindak belajar atau pembelajar 
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b. memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup 

c. proses internal pada diri pembelajar 

d. dapat belajar di sembarang tempat 

e. lama waktunya sepanjang hayat 

f. syarat terjadi motivasi belajar kuat 

g. ukuran keberhasilannya dapat memecahkan masalah 

h. bagi pembelajar mempertinggi martabat pribadi 

i. hasil belajar sebagai dampak pengajaran dan pengiring 

 

Beberapa ciri belajar, seperti dikutip oleh Darsono (dalam Hamdani, 2011:22) 

adalah sebagai berikut : 

a. belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan. Tujuan ini digunakan 

sebagai arah kegiatan, sekaligus tolok ukur keberhasilan belajar. 

b. Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. 

Jadi, belajar bersifat individual. 

c. Belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan. Hal ini berarti 

individu harus aktif apabila dihadapkan pada lingkungan tertentu. Keaktifan ini 

dapat terwujud karena individu memiliki berbagai potensi untuk belajar. 

d. Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar. 

Perubahan tersebut bersifat integral, artinya perubahan dalam aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor yang terpisahkan satu dengan yang lainnya. 

 

Dari beberapa teori diatas maka cirri belajar adalah menghasilkan sebuah hasil 

belajar dan mengubah perilaku seseorang individu. Dalam penelitian ini cirri belajar 

dapat ditemukan dalam hasil belajar siswa. 

2.1.4 Prinsip-prinsip Belajar 

Adapun prinsip belajar dalam pembelajaran menurut Dimyati (2009:42-49) 

adalah sebagai berikut: 

a. Perhatian dan motivasi 

Perhatian mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar. 

Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran 

sesuai dengan kebutuhannya. Di samping perhatian, motivasi mempunyai peranan 
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penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan 

mengarahkan aktivitas seseorang. 

b. Keaktifan 

Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu 

beraneka ragam bentuknya. Mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati 

sampai kegiatan psikis yang susah diamati. 

c. Keterlibatan langsung/berpengalaman 

Edgar dale dalam penggolongan pengalaman belajar yang dituangkan dalam 

kerucut pengalamannya mengemukakan bahwa belajar yang paling baik adalah 

belajar melalui pengalaman langsung. Sedangkan pentingnya keterlibatan 

langsung dalam belajar yang dikemukakan oleh John Dewey dengan “learning by 

doing”-nya. Belajar sebaiknya dialami melalui perbuatan langsung. 

d. Pengulangan 

prinsip pengulangan menyatakan bahwa situasi stimulus dan responnya perlu 

diulang-ulang, atau dipraktikkan, agar belajar dapat diperbaiki dan meningkatkan 

retensi belajar. 

e. Tantangan 

Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk 

mengatasinya. Bahan belajar yang baru, yang banyak mengandung masalah yang 

perlu dipecahkan membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. 

f. Balikan dan penguatan 

Format sajian berupa tanya jawab, diskusi, eksperimen, metode penemuan, dan 

sebagainya merupakan cara belajar mengajar yang memungkinkan terjadinya 

balikan dan penguatan. 

g. Perbedaan individual 
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Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. 

Karenanya, perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya 

pembelajaran. 

 Sedangkan menurut Agus (2011:4) prinsip-prinsip belajar sebagai berikut : 

a. Prinsip belajar adalah perubahan perilaku 

b. Belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena didorong kebutuhan dan tujuan 

yang ingin dicapai. 

c. Belajar merpakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya adalah hasil 

dari interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. 

  Prinsip belajar terkait dengan potensi manusiawi, proses kematangan diri, 

dorongan motivasi, proses percobaan, kemampuan belajar siswa, cara belajar, belajar 

melalui praktik, perkembangan pengalaman siswa, bahan ajar yang bermakna, 

informasi, dan variasi belajar. Penelitian ini merupakan pengamatan terhadap proses 

belajar mengajar yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip belajar. 

2.2. Hasil Belajar 

2.2.1 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. 

Menurut Bloom (dalam Agus, 2011:6), “hasil belajar mencakup kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotorik”. “Hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar” (Anni, 2009:85). 

Anni (2009:85), menyatakan bahwa : 

hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. perolehan aspek-aspek perubahan 

perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. 

Oleh karena itu apabila peserta didik mempelajari pengetahuan tentang 
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konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa 

penguasaan konsep. 

 

 Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku  yang dicapai oleh seseorang yang telah melakukan proses 

belajar,dapat berupa nilai-nilai, kemampuan-kemampuan yang mencakup kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Dalam penelitian ini akan diketehaui hasil belajar setelah 

penerapan metode Two Stay Two Stray. 

 

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2009:39), hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh 

dua faktor utama yakni faktor dari dalam siswa itu dan faktor yang datang dari luar 

diri siswa atau faktor lingkungan. Faktor yang datang dari diri siswa terutama 

kemampua yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya 

terhadap hasil belajar yang dicapai.  

Sedangkan menurut Slameto (2010:54-72), faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar adalah : 

a. Faktor-faktor internal 

1. Jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh) 

2. Psikologis (integensi, perhatian, minat, bakat motif, kematangan, kesiapan) 

3. Kelelahan 

 

b. Faktor-faktor eksternal 

1. Keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana 

rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang 

kebudayaan) 

2. Sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah) 
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3. Masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, 

bentuk kehidupan masyarakat) 

 

 Hasil belajar dapat dipengaruhi oleh faktor intern yaitu fakor jasmaniyah, 

faktor psikologi, faktor kesiapan, dan faktor ekstern yaitu faktor keluarga, faktor 

sekolah, faktor masyarakat.  Dalam penelitian ini akan meneliti salah satu faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu metode pembelajaran yang digunakan (faktor 

ekstern). 

2.3. Aktivitas Belajar 

Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi 

belajar-mengajar (Sardiman, 2007:96). 

  Paul B. Diedrich dalam Sardiman (2007:101) membuat suatu daftar macam-

macam kegiatan siswa yang antara lain digolongkan sebagai berikut: 

1) Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2) Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran,mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

3) Listening activities, sebagai contoh mendengarkan:uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

4) Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

5) Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

6) Motor activities, yang termasuk didalanya antara lain:melakukan percobaan, 

membuat kontruksi, metode mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

7) Mental activities misalnya menanggap, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8) Emotional activities, misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, gugup, tenang. 

 

Sardiman (2001:101) menyatakan bahwa: 
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Klasifikasi aktivitas yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa aktivitas di 

sekolah cukup kompleks dan bervariasi. Apabila berbagai macam kegiatan 

tersebut dapat diciptakan di sekolah, maka sekolah akan lebih dinamis, tidak 

membosankan dan benar-benar menjadi pusat aktivitas belajar yang 

maksimal.  

Aktivitas belajar merupakan kegiatan yang dilakukan baik oleh siswa maupun 

guru dalam proses belajar mengajar. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan 

terhadap aktivitas guru dan aktivitas siswa 

2.4.Pembelajaran Kooperatif 

2.4.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

 Agus (2011:54) menyatakan bahwa : 

pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua 

jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh 

guru atau diarahkan oleh guru. Secara umum pembelajaran kooperatif 

dianggap lebih diarahkan oleh guru, di mana guru menetapkan tugas dan 

pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi 

yang dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah 

yang dimaksud.  

 

 “Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar siswa 

dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan” 

(Sanjaya, 2006:239). Pembelajaran kooperatif ini merupakan salah satu bentuk 

pembelajaran yang berdasarkan paham kontruktivis. Dalam pembelajaran kooperatif 

diterapkan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil 

yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, 

setiap anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk 

memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran ini, belajar dikatakan belum selesai 
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jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran (Hamdani, 

2011:30) 

 Menurut H. Karli dan Yuliariatiningsih, M.S (dalam Hamdani. 2011:165), 

menyatakan bahwa:  

metode pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi belajar mengajar 

yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau 

membantu di antara sesame dalam struktur kerja sama yang teratur dalam 

kelompok, yang terdiri atas dua orang atau lebih. Keberhasilan kerja 

sangat dipengaruhi keterlibatan setiap anggota kelompok itu sendiri. 

 

 Keunggulan metode pembelajaran kooperatif dalam Sanjaya (2008:247-248) 

yaitu : 

a. Melalui metode kooperatif tidak terlalu menggantungkan pada guru, menambah 

kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi, dan belajar dari 

siswa lain. 

b. Dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan idea atau gagasan dan 

membandingkan 

c. Membantu anak untuk respek pada orang lain dan menyadari keterbatasannya. 

d. Membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam 

belajar. 

e. Merupakan suatu strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi 

akademik sekaligus kemampuan sosial. 

f. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahamnnya 

sendiri, menerima umpan balik 

g. Meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan kemampuan 

belajar abstrak menjadi nyata (riil) 

h. Interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan 

memberikan rangsangan untuk berpikir 

 

Kelemahan metode pembelajaran koperatif dalam Sanjaya (2008:248-248) 

yaitu : 

a. Untuk memahami dan mengerti filosofis metode kooperatif butuh waktu. 

b. Cirri utama metode kooperatif adalah bahwa siswa saling membelajarkan. 

c. Penelitian metode kooperatif didasarkan pada hasil kerja kelompok 
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d. Keberhasilan metode kooperatif didasarkan dalam upaya mengembangkan 

kesadaran berkelompok memerlukan waktu yang cukup panjang. 

e. Walaupun kerjasama merupakan kemapuan yang sangat penting untuk siswa, 

tetapi banyak aktivitas dalam kehidupan yang didasarkan pada kemampuan 

individual. 

 

Dari teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

adalah pembelajaran yang bersifat kelompok yang memerlukan kerjasama antar siswa 

dalam kelompok.  

 

2.4.2 Karakteristik Pembelajaran Kooperatif 

 Pembelajaran kooperatif berbeda dengan strategi pembelajaran lainnya. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih menekankan 

kepada proses kerja sama dalam kelompok. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya 

kemampuan akademik dalam pengertian penguasaan bahan pelajaran, tetapi juga 

adanya unsur kerja sama untuk penguasaan materi tersebut. Adanya kerja sama ini lah 

yang menjadi cirri khas dari pembelajaran kooperatif. 

Karakteristik strategi pembelajaran adalah sebagai berikut:  

a. Pembelajaran secara tim. 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim. Tim merupakan tempat 

untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat setiap siswa 

belajar. Semua anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

b. Didasarkan pada managemen kooperatif 

Sebagaimana pada umumnya, managemen mempunyai empat fungsi pokok, yaitu 

fungsi perencanaan, fungsi organisasi, fungsi pelaksanaan, dan funsikontrol. 

Demikian juga dalam pembelajaran kooperatif.  

c. Kemampuan untuk bekerja sama 

Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara 

kelompok. Oleh sebab itu, prinsip bekerja sama perlu ditekankan dalam proses 

pembelajaran kooperatif. 

d. Ketrampilan bekerja sama  
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Kemampua untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan melalui aktivitas dan 

kegiatan yang tergambarkan dalam ketrampilan bekerja sama.  

(Wina Sanjaya, 2006:242-244) 

Karakteristik pembelajaran kooperatif ini adalah pembelajaran secara tim, 

berdasarkan pada management kooperatif, kemampuan untuk bekerja sama, dan 

ketrampilan bekerja sama. Karena pada materi pelajaran ekonomi butuh penguasaan 

yang baik, maka diterapkan pembelajaran kooperatif. 

2.4.3 Unsur Pembelajaran Kooperatif 

 Unsur-unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif menurut Hamdani 

(2011:165) adalah sebagai berikut : 

a. Siswa dalam kelompoknya harus beranggapan bahwa mereka sehidup 

sepenanggungan bersama. 

b. Siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya, seperti 

miliknya sendiri. 

c. Siswa harus melihat bahwa semua anggota di dalam kelompoknya memiliki 

tujuan yang sama. 

d. Siswa harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara 

kelompoknya. 

e. Siswa akan dikenakan evaluasi atau diberikan hadiah atau penghargaan yang juga 

akan dikenakan untuk semua anggota kelompok. 

f. Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan untuk 

belajar bersama selama proses belajarnya. 

g. Siswa akan diminta untuk mempertanggungjawabkan secara individual materi 

yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 

 

Dari berbagai unsure diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsure dari 

pembelajaran kooperatif yaitu siswa bertanggungjawab dan bekerjasama di dalam 

kelompoknya. 
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2.4.4 Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif 

 Beberapa ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut Hamdani (2011:31) 

adalah:  

a. Setiap anggota memiliki peran 

b. Terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa 

c. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas cara belajarnya dan juga teman-

teman sekelompoknya 

d. Guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal 

kelompok 

e. Guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan 

 

2.5. Metode Pembelajaran Ceramah 

Menurut Hamdani (2011:156), metode ceramah berbentuk penjelasan konsep, 

prinsip, dan fakta yang ditutup dengan tanya jawab antara guru dan siswa. Metode 

ceramah dapat dilakukan oleh guru dalam situasi berikut : 

a. Untuk memberikan pengarahan, petunjuk di awal pembelajaran. 

b. Waktu terbatas, sedangkan materi atau informasi banyak yang akan disampaikan. 

c. Lembaga pendidikan sedikit memiliki staf pengajar, sedangkan jumlah siswa 

banyak. 

Keterbatasan metode ceramah menurut Yamin (2009:65) sebagai berikut : 

a. Keberhasilan siswa tidak terukur. 

b. Perhatian dan motivasi siswa sulit diukur. 

c. Peran serta siswa dalam pembelajaran rendah. 

d. Materi kurang terfokus. 

e. Pembicaraan sering melantur. 

Beberapa kelemahan metode ceramah adalah: 
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a. Mudah menjadi verbalisme (pengertian kata-kata). 

b. Yang visual menjadi rugi, yang auditif (mendengar) yang besar menerimanya. 

c. Bila selalu digunakan dan terlalu lama, membosankan. 

d. Guru menyimpulkan bahwa siswa mengerti dan tertarik pada ceramahnya, ini 

sukar sekali. 

e. Menyebabkan siswa menjadi pasif. 

Beberapa kelebihan metode ceramah adalah : 

a. Guru mudah menguasai kelas. 

b. Mudah mengorganisasikan tempat duduk/kelas. 

c. Dapat diikuti anak didik dalam jumlah besar 

d. Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. 

e. Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik. 

(Syaiful Bahri Djamarah:97-98). 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa metode ceramah adalah cara 

penyajian pelajaran yang dilakukan guru dengan penuturan atau penjelasan lisan 

secara langsung terhadap siswa.  

2.6. Metode Pembelajaran Two Stay Two Stray 

Menurut Agus (2011:93) metode two stay two stray atau metode dua tinggal 

dua tamu. Pembelajaran dengan metode itu diawali dengan pembagian kelompok. 

Setelah kelompok terbentuk guru memberikan tugas berupa permasalahan-

permasalahan yang harus siswa diskusikan jawabannya. 

Setelah diskusi antar kelompok usai, dua orang dari masing-masing kelompok 

meninggalkan kelompoknya untuk bertamu kepada kelompok lain. Anggota 
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kelompok yang tida mendapat tugas sebagai duta (tamu) mempunyai kewajiban 

menerima tamu dari suatu kelompok. Tugas mereka adalah menyajikan hasil kerja 

kelompoknya kepada tamu tersebut. Dua orang yang bertugas sebagai tamu 

diwajibkan bertamu kepada semua kelompok. Jika mereka telah usai menunaikan 

tugasnya, mereka kembali ke kelompoknya masing-masing. 

Setelah kembali ke kelompok asal, baik peserta didik yang bertugas bertamu 

maupun mereka yang bertugas menerima tamu mencocokkan dan membahas hasil 

kerja yang telah mereka tunaikan. 

Langkah – langkah metode pembelajaran Two Stay Two Stray : 

a. Siswa bekerjasama dalam kelompok berempat. 

b. Setelah selesai dua orang dari masing – masing kelompok meninggalkan 

kelompoknya dan masing – msing bertamu ke dua kelompok yang lain. 

c. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil 

kerja dan informasi mereka ke tamu mereka. 

d. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan 

melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. 

e. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil – hasil kerja mereka. 

Kelebihan metode Two Stay Two Stray (TSTS) : 

a. Dapat diterapkan pada semua kelas/tingkatan 

b. Kecenderungan belajar siswa menjadi lebih bermakna 

c. Lebih beorientasi pada keaktifan 

d. Diharapkan siswa akan berani mengungkapkan pendapatnya 

e. Menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa 



26 

 

 
 

f. Kemampuan berbicara siswa dapat ditingkatkan 

g. Membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar 

Kekurangan metode Two Stay Two Stray (TSTS) : 

a. Membutuhkan waktu yang lama 

b. Siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok 

c. Bagi guru, membutuhkan banyak persiapan (materi, dana dan tenaga) 

d. Guru cenderung kesulitan dalam pengelolaan kelas. 

(Prawindyadwitantra,2011) 

 

 Metode Two Stay Two Stray merupakan metode yang akan diterapkan dalam 

penelitian tindakan kelas pada materi jenis-jenis ekonomi. Kelebihan metode ini 

adalah lebih aktif, lebih kompak, dan lebih berani mengungkapkan pendapat . metode 

ini diterapkan dalam penelitian dikarenakan karakteristik dari mata pelajaran ekonomi 

adalah teoritis dan perlu pemahaman yang lebih baik. 

2.7. Karakteristik Pembelajaran Jenis-jenis Ekonomi 

Ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya 

yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan priduksi, konsumsi dan atau distribusi. 

Salah satu pokok bahasan dalam pelajaran ekonomi yaitu jenis-jenis kegiatan 

ekonomi. Materi ini merupakan materi yang diajarkan pada siswa SMK kelas X. 

kompetensi dasar pada pokok bahasan ini yaitu memahami ilmu hukum ekonomi. 

Substansi materi yang banyak dan bersifat hafalan sehingga membutuhkan 

pemahaman untuk mempelajari materi tersebut. 
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Dalam perekonomian ada permasalahan ekonomi. Yaitu apa yang harus 

diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa diproduksi. 

Secara teoritis dan kenyataan praktik perekonomian di berbagai Negara 

sampai sekarang, dikenal tiga sistem ekonomi atau perekonomian, yaitu sistem pasar 

bebas atau liberal yang dikenal juga dengan istilah kapitalis, sistem sosial atau 

dikenal dengan istilah sistem komando, dan sistem campuran (hybrid mixture). 

Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk 

memperoleh barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup. Secara sederhana 

kegiatan ekonomi dapat diidentifikasikan sebagai aktivitas mulai dari pembuatan atau 

pengolahan barang dan jasa oleh produsen sehingga lebih berguna (produksi), 

penyaluran hasil produksi melalui perantara perdagangan maupun pemasaran 

(distribusi), serta pemakaian hasil produksi oleh masyarakat pemakai (konsumen). 

a. Produksi 

  Merupakan semua kegiatan manusia untuk menghasilkan atau menambah 

nilai barang atau jasa. Semua kegiatan produksi memuat kegiatan menghasilkan dan 

menambah nilai guna. Alasannya, semua kegiatan produksi pada dasarnya merupakan 

kegiatan mengolah suatu bahan menjadi bahan baku yang lebih bernilai guna 

(bermanfaat). Tujuan produksi dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk memenuhi 

kepentingan sosial atau masyarakat dan untuk mencari keuntungan. 

b. Konsumsi 

  Merupakan kegiatan manusia menggunakan atau memakai barang dan jasa 

untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang menggunakan barang atau jasa disebut 

konsumen. Setiap orang mempunyai perbedaan dalam mengkonsumsi barang dan 
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jasa. Barang atau jasa mempunyai arti penting apabila barang itu mempunyai 

kegunaan. Hanya barang yang mempunyai kegunaanlah yang dapat dipakai untuk 

memenuhi kebutuhan. Dengan mengamati kegiatan ekonomi disekitar, kita dapat 

mengetahui bahwa semua barang dan jasa dihasilkan oleh produsen untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. 

c. Distribusi 

  Merupakan kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada 

konsumen. Barang yang telah dihasilkan oleh produsen ditujukan untuk pemenuhan 

kebutuhan konsumen. Agar bisa sampai ke tangan konsumen, barang tersebut harus 

disalurkan. Semua kegiatan yang ditujukan untuk menyalurkan barang-barang dan 

jasa dari produsen ke konsumen disebut distribusi. 

  Distribusi merupakan kegiatan penting bagi perekonomian masyarakat. 

Distributor membantu baik produsen mapun konsumen. Manfaat distributor akan 

lebih terasa kalau jarak antara produsen ke konsumen sangat jauh. 

2.8. Hasil Penelitian Terdahulu 

No Tahun Peneliti Judul Temuan 

1. 2010 Yulyaningtyas, 

Denis 

Penerapan 

metode 

pembelajaran 

kooperatif 

model Two Stay 

Two Stray 

untuk 

meningkatkan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

penerapan pembelajaran 

kooperatif dengan 

metode Two Stay Two 

Stray, dapat 

meningkakan aktivitas 

dan hasil belajar siswa. 
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aktivitas dan 

hasil belajar 

siswa pada mata 

pelajaran 

akuntansi kelas 

X akuntansi di 

SMK Ardjuna 1 

Malang 

Presentase skor rata-rata 

aktivitas siswa 

meningkat sebesar 

14,07%. Hasil belajar 

siswa juga mengalami 

peningkatan, persentase 

rata-rata nilai siswa 

aspek kognitif 

meningkat sebesar 

17,02%, sedangkan hasil 

belajar aspek afektif 

meningkat sebesar 

3,34%. 

2. 2008 Faishal, Mirza Penerapan 

pembelajaran 

kooperatif 

model two stay 

two stray untuk 

meningkatkan 

unsure 

pembelajaran 

kooperatif dan 

prestasi belajar 

siswa kelas X-B 

semester II 

MAN 3 Malang 

Penerapan pembelajaran 

kooperatif model Two 

Stay Two Stray pada 

siswa kelas X-B 

semester II MAN 3 

Malang pokok bahasan 

plantae dapat 

meningkatkan prestasi 

belajar secara klasikal 

dari data awal, siklus I 

dan siklus II. Secara 

berturut-turut skor rata-

rata siswa dari data 

awal, siklusI dan siklus 

II adalah 54.7, 67.5, dan 
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81.4 dan persentase 

prestasi belajar siswa 

dari data awal, siklus I 

dan siklus II adalah 

12,9%, 53,12%, dan 

93,75%. Jumlah siswa 

yang mengikuti 

pembelajaran remidi 

berkurang dari data 

awal, siklus I dan siklus 

II. Secara berturut-turut 

jumlah siswa yang 

masih mengikuti 

pembelajaran remidi 

pada data awal, siklus I 

dan siklus II adalah 27 

siswa, 14 siswa dan 2 

siswa. 

3 2011 Surjosuseno, 

Tjahjaning 

Tingastuti  

The Effects of 

“One Stays The 

Rest Strays” 

and “ lockstep” 

Techmiques on 

The 

Enhancement of 

Student’reading 

Achievement 

Penelitian ini didasarkan 

pada hasil penelitian 

pendahuluan yang 

menyatakan bahwa 

kebanyakan pemelajar 

(87%)membutuhkan 

strategi baru dalam 

pengajaran dan tidak 

semua pemelaajar 

mempunyai kemampuan 
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yang bagus dalam 

membaca teks (37.14%) 

di kelas bahasa inggris 

sebagai bahasa asing. 

Penulis menggunakan 

desain dua grup, kuasi-

eksperimental dan post 

test untuk untuk 

mengidentifikasi tekhnik 

“one strays the rest 

strays dan lockstep” 

dalam meningkatkan 

kemampuan membaca 

pemelajar di kelas 

bahasa inggris sebagai 

bahasa asing. Partisipasi 

study ini adalah 61 

mahasiswa yang dibagi 

menjadi dua grup utuh. 

Hasil dari perhitungan 

statistika menunjukkan 

bahwa kemampuan 

membaca grup 

eksperimen meningkat 

dan berbeda secara 

signifikan dari grup 

kontrol. Para pemelajar 

ini mampu mendapatkan 
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kompetensi-kompetensi 

yang mungkin dapat 

membantu dalam 

mengerjakan tugas 

berkomunikasi secara 

lisan, mengingat 

kembali informasi, 

menerangkan bacaan, 

dan memahami bacaan 

dengan baik. 

 

2.9.Kerangka Berpikir 

Dalam kegiatan pembelajaran ekonomi di SMK Hidayah Semarang, guru 

masih menggunakan metode pembelajaran konvensional dan kurang melibatkan 

siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajara. Hal ini menimbulkan kejenuhan pada 

diri siswa yang berdampak hasil belajar yang rendah dan banyak siswa yang belum 

mampu mencapai KKM.  

Dalam mencapai tujuan pembelajaran yaitu membantu siswa agar 

memperoleh berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa 

bertambah baik, secara kualitas maupun kuantitas diperlukan kegiatan belajar 

mengajar yang komunikatif. Dalam kegiatan mengajar guru dapat memilih metode 

pembelajaran yang sesuai dengan materi dan kondisi siswa dalam pembelajaran. 

Metode pembelajaran merupakan suatu pola atau langkah-langkah pembelajaran 



33 

 

 
 

tertentu yang diterapkan agar tujuan atau kompetensi dari hasil belajar yang 

diharapkan akan cepat dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.  

Metode pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alternative metode 

kooperatif. Dalam pemaduan metode ceramah dan metode Two Stay Two Stray siswa 

belajar untuk bertanggung jawab atas penguasaan materi pelajaran yang ditugaskan 

padanya sehingga mengajarkan siswa disiplin dalam bertindak. Dengan adanya 

pengelompokkan dan pembagian yang merupakan aturan dalam belajar mengajarkan 

siswa untuk menaati peraturan yang berlaku. Dalam metode ceramah dan Two Stay 

Two Stray semangat siswa dapat dikembangkan dengan adanya kerja sama baik 

dalam kelompok maupun dengan kelompok lain. Guru memberikan suatu 

permasalahan atau tugas yang harus diselesaikan sehingga dapat mengembangkan 

keaktifan siswa dalam mencari sumber dan bahan yang dapat dikembangkan. Setelah 

selesai berdiskusi dalam satu kelompok maka dua orang siswa dari masing-masing 

kelompok meninggalkan kelompknya dan masing-masing beramu ke dua kelompok 

yang lain. Pemahaman konsep siswa akan lebih optimal karena siswa belajar 

mengungkapkan dengan kata-katanya sendiri apa yang telah dipelajari dan yang 

berada dalam pikiranya. 
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Gambar. 2.1 Bagan kerangka berpikir 

 

Gambar. 2.1 Bagan kerangka berpikir 

 

 

 

 

Kondisi Awal 

Siswa kurang memahami materi dan 

nilai di bawah KKM 

Metode Ceramah Metode Two Stay 

Two Stray 

Pembelajaran dipadukan dengan metode ceramah dan metode TSTS 

Siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran 

Materi menjadi lebih mudah untuk dipahami 

Tercapai ketuntasan belajar siswa  

(sekurang-kurangnya 75% siswa mendapat nilai ≥75,00 
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2.10. Hipotesis 

Dari  kerangka berpikir di atas dan dengan dukungan beberapa teori dapat 

dirumuskan hipotesis yaitu perpaduan metode pembelajaran ceramah dan metode 

Two Stay Two Stray dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan belajar siswa 

pada mata pelajaran Ekonomi materi jenis-jenis kegiatan ekonomi  pada kelas X AP  

SMK Hidayah Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan  yang digunakan dalam penelitian menggunakan penelitian 

tindakan kelas. Penelitian ini disusun untuk memecahkan suatu masalah, 

diujicobakan dalam situasi sebenarnya dengan melihat kekurangan dan kelebihan 

serta melakukan perubahan yang berfungsi sebagai peningkatan. Upaya perbaikan ini 

dilakukan dengan melaksanakan tindakan untuk mencari jawaban atas permasalahan 

yang diangkat dari kegiatan sehari-hari. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. Penelitian tindakan 

kelas ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana aktivitas dan hasil belajar siswa 

dengan menggunakan perpaduan metode ceramah dan metode Two Stay Two Stray 

(TSTS).  

3.2.  Subjek dan Objek Penelitian 

3.2.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa kelas X AP SMK Hidayah semarang yang 

berjumlah 36 siswa. 

3.2.2 Objek Penelitian 

 Objek penelitian merupakan inti dari problematika penelitian. Objek dari 

penelitia ini meliputi : 
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a. Aktivitas siswa 

1. Kemampuan Kerjasama 

Kemampuan kerja sama antar siswa di dalam kelompok untuk memecahkan 

masalah atau kasus yang diberikan. Kerja sama antar kelompok untuk 

mencari dan memberikan informasi dari masalah yang sudah didiskusikan.  

2. Kemampuan menjawab pertanyaan 

Kemampuan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru ketika guru 

memberikan materi yang terkait. 

3. Kemampuan memberikan pendapat 

Siswa mampu memberikan pendapat atau menyanggah pendapat ketika 

siswa maju kedepan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya.  

b. Respon Siswa 

Respon siswa merupakan pendapat atau tanggapan siswa terhadap metode yang 

digunakan dalam proses pembelajaran, tanggapan siswa tentang kinerja guru 

selama proses pembelajaran dengan menggunakan metode TSTS,  

c. Motivasi Siswa 

Motivasi dirumuskan sebagai dorongan, baik diakibatkan faktor dari dalam 

maupun luar siswa, untuk mencapai tujuan tertentu guna memenuhi atau 

memuaskan suatu kebutuhan. Motivasi menentukan tingkat berhasil atau 

gagalnya tingkat belajar siswa. Motivasi pada umumnya mempertinggi prestasi 

dan memperbaiki sikap dengan tugas, dengan kata lain motivasi dapat 

membangkitkan rasa puas dan menaikkan prestasi.  
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d. Hasil belajar 

Hasil belajar yang dicapai siswa sesuai dengan KKM yang ditentukan sekolah. 

3.3.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di SMK Hidayah Semarang yang beralamatkan di Jl. 

Karangrejo  Raya No. 64  Semarang. Tempatnya strategis karena dapat dijangkau 

dengan menggunakan kendaraan apa saja. SMK Hidayah Semarang memiliki tiga 

program keahlian yaitu program keahliah akuntansi, administrasi perkantoran, dan 

teknik komputer dan jaringan (TKJ). 

3.4.  Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah suatu rangkaian tahap-tahap penelitian dari awal 

sampai akhir. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam beberapa siklus. 

Masing-masing siklus terdiri atas empat tahap yang dilaksanakan yaitu perencanaan, 

tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

3.4.1 Siklus I 

a. Perencanaan 

Tahap perencanaan ini berupa penentuan langkah-langkah yang akan dilakukan 

peneliti pada pembelajaran dalam siklus I. rencana kegiatan yang akan 

dilaksanakan adalah : 

1. Membuat skenario pembelajaran dengan menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (rpp) 

2. Menyusun lembar observasi aktivitas siswa dan aktivitas guru 

3. Menyusun kasus dan kasus tersebut dibagikan kepada siswa 
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4. Guru membagi siswa menjadi 9 kelompok sesuai dengan tempat duduk 

5. Guru menyiapkan materi pembelajaran 

b. Tindakan 

Tahap tindakan merupakan rencana-rencana yang disusun pada tahap 

sebelumnya. Pembelajaran dilakukan dalam tiga tahap yaitu persiapan, inti, dan 

penutup. 

1. Guru mengabsen siswa dan memberikan pengarahan tentang metode 

pembelajaran selama 10 menit 

2. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan cara meminta siswa 

menyebutkan jenis-jenis kegiatan ekonomi selama 10 menit 

3. Guru menggali pengetahuan siswa dengan cara bertanya kepada siswa 

selama 10 menit 

4. Guru menjelaskan materi jenis-jenis kegiatan ekonomi selama10 menit 

5. Guru membagi siswa menjadi 9 kelompok 

6. Guru membagikan lembar kasus kepada setiap kelompok 

7. Siswa berdiskusi selama 20 menit 

8. Siswa maju kedepan untuk presentasi selama 15 menit  

9. Guru melakukan tes evaluasi siklus I 

c. Pengamatan 

Proses pengamatan atau observasi yang dilakukan pada tahap ini adalah 

observasi terhadap aktivitas guru dan aktivitas siswa untuk mengetahui 

kemampuan siswa dan kinerja guru.. 
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e. Refleksi 

Hasil analisis yang diperoleh dari kendala-kendala yang ditemui selama 

pelaksanaan tindakan digunakan sebagai bahan refleksi. Hasil refleksi digunakan 

untuk mengetahui perubahan antara sebelum dan sesudah tindakan. Selain itu, 

refleksi digunakan untuk mengetahui kekurangan serta upaya perbaikan untuk 

siklus berikutnya.  

3.4.2 Siklus II 

a. Perencanaan 

Hasil refleksi pada siklus I dikoordinasikan dengan guru mata pelajaran ekonomi 

sekolah tempat untuk melakukan peerencanaan ulang. Kegiatan yang dilakukan 

berupa perbaikan rencana yang didasarkan pada kekurangan atau temuan pada 

siklus I, sedangkan kelebihan pada kelebihan siklus I dipertahankan. Rencana 

kegiatan yang akan dilaksanakan pada siklus II antara lain :  

1. Menyempurnakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sudah 

dibuat pada siklus I 

2. Guru membacakan kasus yang akan didiskusikan oleh siswa 

3. Membuat lembar observasi aktivitas siswa dan guru 

4. Membuat kelompok dengan anggota yang berbeda sesuai dengan presensi 

b. Tindakan 

Tindakan siklus II merupakan pelaksanaan dari perencanaan yang telah disusun. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah perbaikan pembelajaran, yaitu 

meliputi : 
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1. Guru mengabsen siswa dan memberikan pengarahan tentang metode 

pembelajaran selama 10 menit 

2. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan cara meminta siswa 

menyebutkan jenis-jenis kegiatan ekonomi selama 10 menit 

3. Guru menggali pengetahuan siswa dengan cara bertanya kepada siswa 

selama 10 menit 

4. Guru menjelaskan materi jenis-jenis kegiatan ekonomi selama10 menit 

5. Guru membagi siswa menjadi 9 kelompok 

6. Guru membagikan lembar kasus kepada setiap kelompok 

7. Siswa berdiskusi selama 20 menit 

8. Siswa maju kedepan untuk presentasi selama 15 menit  

9. Guru menyimpulkan tentang hasildiskusi siswa 

10. Guru melakukan res evaluasi siklus II 

c. Pengamatan 

Pada siklus II yang diamati adalah proses belajar siswa yang meliputi aktivitas 

siswa yaitu kemampuan kerjasama siswa, kemampuan menjawab pertanyaan, 

kemampuan berpendapat dalam pelajaran ekonomi dengan menggunakan metode 

Two Stay Two Stray (TSTS). 

d. Refleksi 

Pada kelas dengan pembelajaran perpaduan metode ceramah dan metode Two 

Stay Two Stray pada siklus II setelah metode ceramah dan metode Two Stay Two 
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Stray diterapkan secara maksimal maka akan terlihat secara jelas ada 

peningkatan hasil belajar yang dicapai. 

   

 

 

 

 

   Siklus I 

 

  

 

 

 

 

  Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Kegiatan Tiap Siklus 

3.5.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

 

Refleksi terdahulu 

 

Perencanaan Tindakan 

Pengamatan Refleksi siklus I 

Perencanaan Tindakan 

Pengamatan Refleksi siklus II 

? 
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3.5.1 Teknik Dokumentasi 

Teknik  dokumetasi merupakan suatu metode dalam penelitian yang 

bersumber pada tulisan. Teknik  ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

daftar nama siswa, daftar hasil belajar siswa. 

3.5.2 Teknik Tes 

Menurut Suharsimi, (2006:150). “teknik tes yaitu serentetan pertanyaan atau 

latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

integensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. 

teknik tes disini dgunakan untuk mendapatkan informasi tentang data kognitif 

siswa. Tes yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang data kognitif siswa. 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes bentuk pilihan ganda. 

3.5.3 Teknik Observasi 

Teknik  observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu 

objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Pedoman pengamatan ini diperlukan 

untuk mengamati proses pembelajaran yang berlangsung yaitu aktivitas siswa dan 

guru selama proses pembelajaran berlangsung dengan metode pembelajaran ceramah 

dan TSTS. Aktivitas siswa diamati dengan menggunakan lembar observasi. 

3.6.  Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik deskriptif dengan 

membandingkan hasil belajar siswa sebelum tindakan dengan hasil belajar siswa 

dengan 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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Data dapat dihitung sebagai berikut : 

1) Menghitung nilai rerata atau persentase hasil belajar siswa pada siklus I dan II. 

Nilai rata-rata siswa dicari dengan rumus : 

 

 

Keterangan : 

X : Nilai rerata 

N : Banyaknya siswa 

∑ : Jumlah nilai seluruh siswa 

2) Data tentang nilai hasil belajar siswa  

 

   

3) Data tentang hasil observasi untuk penilaian tingkat aktivitas pada proses 

pembelajaran 

 

   

4) data ketuntasan hasil belajar siswa 

ketuntasan belajar siswa dihitung dengan menggunakan rumus deskriptif 

prosentase sebagai berikut : 
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Keterangan : 

% : Persentase 

N : Jumlah skor maksimal 

n : Jumlah skor yang diperoleh dari data 

5) Lembar observasi  

 Lembar observasi guru dan siswa dalam penelitian ini digunakan untuk melihat 

aktivitas pada proses pembelajaran. Dalam penelitian ini digunakan skala Likert 

dengan rentang dari 4 sampai dengan 1. Dengan demikian jika dalam penelitian ada 

10 aspek yang harus diamati, maka skor maksimum 40 dan skor minimumnya adalah 

10. Apabila dalam aktivitas proses pembelajaran dibagi dalam empat kategori, maka 

aktivitas dengan skor: 

31  x  40 kategori amat baik 

21  x  30 kategori baik 

11  x  20 kategori kurang 

1  x  10  kategori amat kurang 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran umum profil sekolah penelitian 

Lokasi penelitian ini di SMK Hidayah Semarang yang beralamatkan di Jl. 

Karangrejo Raya No. 64 Semarang. Tempatnya strategis karena dapat dijangkau 

dengan menggunakan kendaraan apa saja, SMK Hidayah Semarang memiliki tiga 

program keahlian yaitu program keahliah akuntansi, dministrasi perkantoran, dan 

teknik komputer dan jaringan (TKJ). Penelitian akan dilaksanakan dikelas X program 

keahlian administrasi perkantoran dengan jumlah siswa 36 orang. Sarana sekolah 

sebagai penunjang dalam proses pembelajaran yang terdapat di SMK Hidayah 

Semarang diantaranya memiliki lapangan basket, ruang multimedia, laboratorium 

akuntansi, dan laboratorium komputer. 

Berdasarkan observasi awal di SMK Hidayah Semarang diperoleh data bahwa 

pembelajaran ekonomi materi jenis-jenis ekonomi belum optimal, hal ini terlihat dari 

rata-rata nilai ulangan harian siswa masih di bawah kriteria ketuntasan minimal 

(KKM), yaitu 75. Penyampaian materi oleh guru masih dilakukan dengan metode 

ceramah, siswa hanya mendengarkan dan mencatat pejelasan guru tanpa ikut berperan 

aktif dan pemberian tugas mengerjakan soal di lembar kerja siswa. 
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4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I 

Dalam siklus I kegiatan yang dilakukan meliputi 4 tahap yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, dan observasi serta refleksi dimana masing-masing kegiatan dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Perencanaan 

Perencanaan disusun berdasarkan refleksi pada permasalahan yang terdapat di 

kondisi awal sebelum adanya tindakan. Kondisi sebelum adanya tindakan bahwa 

hasil belajar rendah, oleh karena itu perlu dirancang suatu metode pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik materi. Dalam penelitian ini, tindakannya adalah dengan 

menerapkan metode Two Stay Two Stray pada materi Jenis-jenis kegiatan ekonomi. 

Pada tahap perencanaan, peneliti menyusun skenario pembelajaran dengan 

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan guru. Menyusun lembar aktivitas 

siswa dan aktivitas guru sesuai dengan metode yang akan digunakan. Menyusun 

sebuah kasus bersama dengan guru untuk dibagikan kepada siswa pada saat 

pembelajaran di kelas. Peneliti dan guru mengelompokka siswa sesuai dengan tempat 

duduk yaitu antara depan dan belakang. Guru menyiapkan materi pembelajaran yang 

akan disampaikan dalam proses pembelajaran. 

b. Pelaksanaan 

Siklus I dilaksanakan dalam satu kali pertemuan selama 2 jam pelajaran  (2 x 

45) menit pada tanggal 17 September 2012 pukul 07.30-09.00 WIB, diikuti oleh 36 

siswa kelas X AP. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengamat, sedangkan 

yang bertindak sebagai pengajar adalah guru mata pelajaran ekonomi SMK Hidayah 
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Semarang yaitu Ibu Dwi Hastuti, S.E. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam 

kegiatan belajar mengajar adalah dengan perpaduan metode ceramah dan metode Two 

Stay Two Stray. 

Pada siklus I guru membuka pelajaran dengan memberikan apersepsi kepada 

siswa dengan mengkaitkan materi jenis-jenis ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, 

berupa pertanyaan yang diajukan kepada siswa dan suasana kelas lebih interaktif. 

Selanjutnya, guru memberikan pengarahan pelaksanaan metode pembelajaran 

ceramah dan Two Stray Two Stay. Kemudian guru memberikan motivasi kepada 

siswa supaya siswa lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar. Sebelum 

materi dijelaskan, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, agar siswa mengetahui 

materi yang akan disampaikan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Guru membuka pembelajaran 

Dalam kegiatan inti, pada aspek eksplorasi, guru menggali pengetahuan siswa 

terkait materi jenis-jenis ekonomi dengan cara bertanya kepada siswa.  
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Pada aspek elaborasi, guru menjelaskan materi tentang jenis-jenis ekonomi. 

Penyampaian materi sesuai dengan indikator yang sudah direncanakan pada Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Ketika guru menjelaskan, ada beberapa siswa yang 

tidak memperhatikan, siswa banyak berbincang dengan teman satu bangku. Dalam 

proses pembelajaran guru memberikan pertanyaan-pertanyaan ringan kepada siswa 

agar suasana kelas lebih terkondisikan dan lebih interaktif. Bagi siswa yang mampu 

menjawab baik itu jawabannya benar atau salah guru memberikan penguatan kepada 

siswa. Setelah selesai menjelaskan, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Kesempatan ini pun dimanfaatkan 

siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum mereka pahami. Selanjutnya guru 

menjelaskan materi yang ditanyakan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Guru menjelaskan materi 

Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok, satu kelompok terdiri dari 

4 orang, kemudian guru memberikan soal kepada semua kelompok, siswa berdiskusi 
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dan setiap 2 anggota kelompok bertamu kepada kelompok lain sedangkan 2 yang 

tinggal memberikan informasi kepada kelompok yang bertamu. Pembentukan 

anggota kelompok ditentukan oleh guru berdasarkan tempat duduk siswa. Ketika 

pembagian kelompok, sebagian siswa cukup antusias, namun masih ada juga siswa 

yang acuh dan tidak memperhatikan apa yang diinstruksikan oleh guru.  

Setelah pembagian kelompok selesai, guru menginstruksikan siswa untuk 

berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Guru memberikan 

petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan siswa selama proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dengan menggunakan perpaduan metode ceramah dan metode Two Stay 

Two Stray. Sebelum melaksanakan pembelajaran guru membagikan lembar tugas 

kepada masing-masing kelompok belajar sebagai bahan diskusi siswa. Guru juga 

menjelaskan petunjuk/cara mengerjakan lembar tugas dalam kelompok. Selama 

waktu yang telah ditentukan siswa diperbolehkan berdiskusi menjawab soal yang ada 

dalam lembar tugas dengan kelompok masing-masing. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Suasana siswa saat berdiskusi 
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   Gambar 4.4 Suasana siswa ketika bertamu ke kelompok lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 4.5 Suasana Siswa ketika kembali ke kelompok masing-masing 

Pada aspek konfirmasi, setelah waktu berdiskusi yang telah ditentukan selesai, 

setiap kelompok menunjuk dua anggota kelompoknya sebagai anggota tamu dan dua 

anggota sebagai anggota tetap. Anggota tamu bertugas sebagai tamu kekelompok lain 

dan bertanya kepada kelompok yang didatangi. Seangkan anggota tetap bertugas 
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menjawab atau menjelaskan hasil diskusinya kepada anggota tamu kelompok lain. 

Setelah melaksanakan tugas sebagai anggota tamu dan anggota tetap, maka masing-

masing anggota kembali kekelompok awal untuk kembali berdiskusi dengan 

kelompoknya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.6 Siswa memaparkan hasil diskusi di depan kelas 

 

Hasil diskusi siswa disampaikan oleh salah satu perwakilan anggota 

kelompok siswa setelah dibahas bersama-sama. Kemudian, guru memberikan 

tanggapan secara singkat dan memberikan kesempatan kepada anggota kelompok lain 

untuk memberikan pendapat maupun tambahan. Pada sesi ini masing-masing 

kelompok belum antusias untuk  memberikan tanggapan, sanggahan maupun saran 

kepada kelompok siswa lain yang mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan 

kelas. Setelah diskusi selesai guru meluruskan konsep yang masih keliru dan 

menguatkan materi-materi yang penting. Siswa mendengarkan dan mencatat 

informasi dari guru. Selanjutnya guru membimbing siswa untuk menyimpulkan 

materi yang telah diajarkan.   
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Gambar 4.7 Siswa memberikan tanggapan hasil diskusi 

 

Setelah pemberian tindakan selesai, guru mengadakan tes evaluasi siklus I. 

Guru memberikan soal evaluasi sebagai hasil evaluasi tahap pertama. Guru menutup 

pembelajaran dengan memberikan motivasi kepada siswa agar mempelajari dan 

menyiapkan materi untuk pertemuan selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Siswa Melakukan Tes Evaluasi  
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c. Pengamatan 

1) Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus I dicatat dalam lembar observasi 

yang telah dipersiapkan. Pengamatan aktivitas siswa siklus I dengan perpaduan 

metode ceramah dan metode Two Stay Two Stray diperoleh hasil sebagai berikut : 

Table 4.1 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I Semester Gasal SMK 

Hidayah Semarang tahun 2011/2013 

 

No Aspek yang dinilai 
skor 

1 2 3 4 

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru   √  

2. Siswa mampu bekerjasama pada saat diskusi  √   

3. Siswa mampu mencari informasi dari kelompok lain   √  

4. Siswa mampu membagikan informasi kepada 

kelompok lain 

  √  

5. Siswa mampu menyampaikan informasi yang telah 

didapat 

  √  

6. Siswa berani menyampaikan hasil diskusi   √  

7. Siswa mampu menyampaikan hasil diskusi dengan 

tepat 

  √  

8. Siswa berani memberikan tanggapan   √  

9. Siswa mampu merespon tanggapan dengan baik   √  

10. Siswa mencatat materi atau hasil presentasi  √   

Jumlah 0 4 24 0 

Jumlah Skor 28 

Jumlah Skor Maksimal 40 

Sumber : SMK Hidayah Semarang tahun 2012 
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Kriteria penilaian skor : 

Skor 1 jika jumlah siswa yang melakukan kurang dari 25 % 

Skor 2 jika jumlah siswa yang melakukan sebesar 26 %-50% 

Skor 3 jika jumlah siswa yang melakukan sebesar 51%-75% 

Skor 4 jika jumlah siswa yang melakukan sebesar 76%-100% 

Kriteria jumlah skor : 

31  x  40   kategori amat baik  

21  x  30   kategori baik 

11  x  20   kategori kurang 

  1  x  10   kategori amat kurang 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa aktivitas siswa selama kegiatan 

pembelajaran dengan metode pembelajaran Two Stay Two Stray sudah baik yaitu 

dengan skor 28, yaitu aktivitas siswa telah mencapai 70 %, hasil ini diperoleh dari 

. Dari skor dan persentase tersebut dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran dalam kategori baik dan sebagian besar dari perencanaan 

pembelajaran sudah dilakukan dengan baik. Namun, masih ada beberapa hal yang 

belum dicapai yaitu sebesar 30 %. Hal yang belum dicapai itu meliputi masih ada 

beberapa siswa yang kurang memperhatikan penjelasan dari guru, pada proses 

pembelajaran ada beberapa orang yang tiduran, berbicara dengan teman sebangkunya, 

melamun, dan mengerjakan tugas mata pelajaran lain. Selain itu,  pada saat diskusi 

suasana kelas gaduh, seperti: tidak adanya kerjasama dalam suatu kelompok dan tidak 
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saling membantu. Hal ini dikarenakan pengelompokan siswa didasarkan pada tempat 

duduk (teman depan belakang sehingga kurang efektif. Kelemahan-kelemahan 

tersebut akan diperbaiki pada pembelajaran siklus II. 

2) Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Hasil pengamatan aktivitas guru pada siklus I dicatat dalam lembar observasi 

yang telah dipersiapkan. Pengamatan aktivitas guru siklus I dengan perpaduan 

metode ceramah dan metode Two Stay Two Stray diperoleh hasil sebagai berikut : 

Table 4.2 Hasil Pengamatan Aktivitas Guru Siklus I Semester Gasal SMK 

Hidayah Semarang tahun 2011/2013 

No Aspek yang dinilai Skor 

1. Kemampuan membuka pelajaran 8 

2. Kemampuan menggunakan metode pembelajaran 6 

3. Kemampuan dalam penguasaan bahan (materi pembelajaran) 6 

4. Kemampuan menanggapi respond  pertanyaan siswa 5 

5. Kemampuan menggunakan waktu 5 

6. Kemampuan mengelola kelas 7 

7. Kemampuan menutup pelajaran 11 

 Jumlah 48 

 Kategori Baik 

Sumber : SMK Hidayah Semarang tahun 2012 

Keterangan : 

Point 1: jika guru tidak melaksanakan aktivitas tersebut 

Point 2: jika guru kurang baik dalam melaksanakan aktivitas tersebut 

Point 3: jika guru cukup baik dalam melaksanakan aktivitas tersebut 

Point 4: jika guru melaksanakan aktivitas tersebut dengan baik 

Kriteria penilaian : 

55  x  72   kategori amat baik  
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37  x  54   kategori baik 

19  x  36   kategori kurang 

  1  x  18   kategori amat kurang 

 

       =  

       = 66,6% 

 Dari penyekoran diatas maka dapat dijelaskan skor yang diperoleh dari 

kemampuan membuka pelajaran antara lain guru melakukan apresepsi mendapat 2, 

guru memotivasi siswa mendapat 3, dan guru menyampaikan tujuan mendapat 3. 

Kemudian kemampuan menggunakan metode pembelajaran antara lain kemampuan 

menerapkan metode ceramah dan two stay two stray dalam pembelajaran mendapat 3 

dan ketepatan menggunakan metode ceramah dan two stay two stray dalam 

pembelajaran mendapatkan 3. Kemampuan dalam penguasaan bahan materi antara 

laian kemampuan dalam konsep materi mendapat 3 dan kejelasan dalam 

menyampaikan konsep materi mendapat 3. Kemampuan menanggapi respond siswa 

antara lain kemampuan menjawab pertanyaan siswa mendapat 3 dan kemampuan 

memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan mendapat 2.  

Kemampuan menggunakan waktu antara lain ketepatan waktu menyampaikan 

konsep materi mendapat 2 dan ketepatan dalam waktu melaksanakan diskusi 

mendapat 3. Kemampuan mengelola kelas antara lain kemampuan mengontrol 

jalnnya diskusi mendapat 3, kemampuan mengendalikan keadaan kelas mendapat 2, 
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dan kemampuan  mengatur jalannnya diskusi mendapat 2. Kemampuan menutup 

pelajaran antara lain menyampaikan kembali materi yang telah didiskusikan 

mendapat 2, memberikan kesimpulan mendapat 3, guru melaksanakan siklus I 

mendapat 3, dan memberikan penghargaaan kepada siswa mendapat 3. 

  Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa aktivitas guru selama kegiatan 

pembelajaran dengan metode pembelajaran Two Stay Two STray kategorinya baik 

yaitu dengan skor 48. Aktivitas guru telah mencapai 66,6  %, hasil ini diperoleh dari 

. Dari skor dan presentase tersebut dapat dikatakan bahwa dalam proses 

pembelajaran guru sudah menerapkan keterampilan dasar guru dengan amat baik. 

Namun, ada beberapa hal yang belum dicapai yaitu sebesar 33,4  %, hasil ini 

diperoleh dari 100 %-66,6 %. Hal yang belum dicapai itu meliputi, pemberian 

kesempatan siswa untuk bertanya, pengorganisasian kelompok siswa dan 

penyimpulan materi. Kelemahan-kelemahan tersebut akan diperbaiki pada 

pembelajaran siklus II. 

d. Refleksi 

Refleksi dalam pembelajaran adalah cara berpikir tentang apa yang baru 

dipelajarinya atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan atau 

dipelajarinya di masa lalu. Refleksi pembelajaran merupakan respons terhadap 

aktivitas atau pengetahuan dan keterampilan yang baru diterima dari proses 

pembelajaran. Suasana dalam siklus ini belum sesuai dengan skenario pembelajaran 

yang telah direncanakan. Masih ada banyak siswa yang kurang fokus selama jalannya 

proses pembelajaran. Dibawah ini merupakan paparan kelebihan dan kekurangan 
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dalam peoses pembelajaran dengan menggunakan metode Two Stay Two Stray dalam 

siklus I. 

a. Kelemahan  

a) Banyak siswa yang belum fokus terhadap pembelajaran 

b) Siswa kurang kreatif dalam bertanya dan menyampaikan pendapatnya 

c) Masih banyak siswa yang masih bingung selama jalannya proses 

pembelajaran 

d) Masih terdapat anggota kelompok yang masih mengerjakan LDS secara 

individual, sehingga masih terdapat anggota kelompok yang belum 

memahami materi dalam proses pembelajaran tersebut. 

e) Kurangnya pengaturan waktu dikarenakan masih penyesuaian dengan 

metode baru yang digunakan 

b. Kelebihan 

a) Siswa dapat mendengarkan dan mencatat materi secara langsung dalam 

diskusi  

b) Siswa dapat melaksanakan perintah/tugas yang diberikan oleh guru 

c) Guru dapat member penguatan materi terhadap siswa atau kelompok yang 

kurang memahami materi 

d) Proses belajar dapat lebih hidup 

e) Siswa dapat lebih aktif dalam belajar 

f) Guru memberikan dorongan kepada siswa agar dapat berinteraksi dengan 

teman dan sumber belajar/buku  pelajaran 
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Berdasarkan hasil pembelajaran dengan perpaduan metode ceramah dan 

metode Two Stay Two Stray pada siklus I dapat diketahui hasil belajar sebagai berikut 

: 

Table 4.3 Data Hasil Belajar Siklus I dengan Semester Gasal SMK  

Hidayah Semarang Tahun 2012 

No Pencapaian 
Kelas metode TSTS 

Tes evaluasi I 

1 Nilai terendah 43,3 

2 Nilai tertinggi 86,6 

3 Rata-rata nilai 71,81 

4 Jumlah siswa yang tuntas 27 

5 Jumlah siswa yang tidak tuntas 9 

6 Ketuntasan belajar (%) 75% 

Sumber : SMK Hidayah Semarang tahun 2012 

 Berdasarkan hasil tes evaluasi pada siklus I, kelas dengan metode Two Stay 

Two Stray menunjukkan ketuntasan belajar siswa secara klasikal sebesar 75% dimana 

jumlah siswa sebanyak 36 yang tidak tuntas belajarnya adalah 9 siswa. Presentase 

aktivitas siswa dengan metode TSTS pada siklus I ini sebesar yaitu 70%, sedangkan 

prosentase aktivitas guru sebesar 66,6%. Hasil belajar pada siklus I belum mencapai 

indikator yang ditentukan yaitu 75% siswa dari keseluruhan siswa yang ada dikelas 

memperoleh nilai 75 atau mencapai ketuntasan belajar kogitif 75% dan sekurang-

kurangnya 75% siswa dari keseluruhan siswa yang ada di kelas memperoleh nilai 75 

atau mencapai ketuntasan untuk belajar efektif dan psikomotorik sehingga perlu 

dilanjutkan ke siklus II. 

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II 
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Dalam tindakan siklus II kegiatan yang dilakukan meliputi 4 tahap yaitu 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi serta refleksi dimana masing-

masing kegiatan dijelaskan sebagai berikut : 

a. Perencanaan 

Sebelum melaksanakan siklus II terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan 

guru pengampu mata pejaran ekonomi dan membuat perencanaan pelaksanaan siklus 

II. Perencanaan dalam siklus II didasarkan dari siklus I. Dengan kondisi siswa yang 

kurang fokus dalam proses pembelajaran, siswa kurang aktif bertanya dan 

menyampaikan hasil diskusinya, beberapa hal tersebut akan diperbaiki dalam siklus II 

yang merupakan perbaikan siklus I. Perbaikan dilakukan dengan pemberian motivasi, 

perhatian bagi siswa yang kurang, pengelolaan kelas dan waktu secara optimal. 

  Pada tahap perencanaan, peneliti menyusun skenario pembelajaran dengan 

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan guru. Menyusun lembar aktivitas 

siswa dan aktivitas guru sesuai dengan metode yang akan digunakan. Guru 

membacakan kasus di depan kelas untuk dikerjakan oleh siswa pada saat 

pembelajaran di kelas. Peneliti dan guru mengelompokkan siswa sesuai dengan 

presensi. Guru menyiapkan materi pembelajaran yang akan disampaikan dalam 

proses pembelajaran. 

b. Pelaksanaan 

Siklus II dilaksanakan dalam satu kali pertemuan selama 2 jam pelajaran  (2 x 

45) menit pada tanggal 22 September 2012 pukul 09.30-11.00 WIB, diikuti oleh 36 

siswa kelas X AP. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengamat, sedangkan 
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yang bertindak sebagai pengajar adalah guru mata pelajaran ekonomi SMK Hidayah 

Semarang yaitu Ibu Dwi Hastuti, S.E. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam 

kegiatan belajar mengajar pada siklus II adalah dengan perpaduan metode ceramah 

dan metode Two Stay Two Stray 

Pelaksanaan pembelajaran siklus II sebenarnya tidak jauh beda dengan 

pelaksanaan siklus I. pembelajaran dalam siklus II ini masih perpaduan metode 

ceramah dan metode Two Stay Two Stray, tetapi dalam siklus II tindakan pelaksanaan 

lebih dikembangkan dan disempurnakan untuk memperbaiki hasil dari siklus I. 

Sehingga pencapaian siklus II diharapkan lebih baik dan lebih meningkat 

dibandingkan siklus II. 

Pada awal pertemuan siklus II, seperti biasa guru mengabsen siswa dan 

mengkondisikan siswa dengan menyuruh siswa mempersiapkan buku pelajaran. Dan 

seperti pada siklus I guru menjelaskan terlebih dahulu materi dengan metode 

ceramah. Guru memberikan pengarahan pelaksanaan metode pembelajaran ceramah 

dan Two Stay Two Stray. Dan guru memberikan motivasi yaitu siswa diminta 

menyebutkan jenis-jenis ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Guru Membuka Pelajaran 
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Dalam kegiatan inti, pada aspek eksplorasi, guru menggali pengetahuan siswa 

terkait materi jenis-jenis ekonomi dengan cara bertanya kepada siswa guru mulai 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan menerangkan materi pelajaran dengan 

materi pokok yang sama yaitu jenis-jenis ekonomi dengan lebih menekankan materi-

materi yang belum dipahami oleh siswa. 

Pada aspek elaborasi guru menekankan bagaimana jalennya proses 

pembelajaran metode Two Stay Two Stray, bahwa yang terpenting adalah kerjasama 

dan kekompakan kelompok untuk mencapai hasil yang maksimal. Dengan penekanan 

ini diharapkan siswa dapat lebih serius dan fokus terhadap materi dan tugasnya dalam 

kelompok. 

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 Gambar 4.10 Guru menjelaskan materi siklus II 

Kemudian guru membentuk siswa menjadi 9 kelompok belajar masing-

masing kelompok terdiri dari 4 orang. Pada siklus II tidak terjadi perubahan 
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kelompok. Selanjutnya guru membagikan tugas siklus II kepada masing-masing 

kelompok dan menginstruksikan kepada siswa untuk melaksanakan tugas kelompok 

dengan menggunakan metode Two Stay Two Stray. Dalam pelaksanaan pembelajaran 

siklus II ini terlihat proses pembelajaran lebih hidup dibandingkan dengan siklus I. 

siswa dapat lebih aktif dan berpartisipasi dalam kelompoknya, meski terdapat 

beberapa siswa yang mengalami kesulitan belajar. Menanggapi hal tersebut guru 

member bantuan kepada siswa yang membutuhkan bantuan dan menaruh perhatian 

lebih kepada kelompok atau siswa yang mengalami kendala selama proses diskusi 

berlangsung. Kinerja guru dalam siklus II ini dirasa lebih tenang dan santai, ini 

dikarenakan siswa sudah dapat menyesuaikan diri dengan metode baru dan dapat 

lebih berperan aktif dalam kelompoknya. 

Setelah waktu berdiskusi dengan kelompok selesai, maka seperti siklus I 

masing-masing kelompok membagi kelompoknya menjadi dua yaitu anggota tetap 

dan anggota tamu. Tugas dari anggota tetap dan anggota masih sama seperti siklus 

sebelumnya. Anggota tetap bertujuan memaparkan hasil diskusinya dan menjawab 

pertanyaan anggota tamu dari kelompok lain, sedangkan anggota tamu bertugas 

menulis hasil pemaparan dan jawaban yang diberikan oleh anggota tetap kelompok 

lain. Setelah waktu yang telah ditentukan untuk bertamu dan menerangkan hasil 

diskusinya selesai, semua anggota kelompok tamu kembali kedalam kelompoknya 

masing-masing. Anggota tamu menerangkan hasil yang diperoleh dari kelompok lain, 

sehingga kelompoknya dapat berdiskusi kembali menyempurnakan hasil diskusi 

mereka. 
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    Gambar 4.11 Suasan Siswa ketika berdiskusi 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

Gambar 4.12 Suasana siswa ketika bertamu ke kelompok lain 
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    Gambar 4.13 Suasana Siswa ketika kembali ke kelompok masing-masing 

   Pada aspek konfirmasi, proses diskusi diakhiri dengan pemaparan hasil 

diskusi perwakilan oleh beberapa perwakilan kelompok, dan selama pemaparan 

tersebut ada proses tanya jawab oleh siswa. Siswa yang maju menjawab pertanyaan 

sesuai dengan kemampuannya dengan pertanyaan yang belum bisa dijawab akan 

dijawab oleh guru. 

 

  

 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.14 Siswa memaparkan hasil diskusi di depan kelas 
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Setelah selesai pemaparan hasil diskusi, Kemudian, guru memberikan 

tanggapan secara singkat dan memberikan kesempatan kepada anggota kelompok lain 

untuk memberikan pendapat maupun tambahan. Pada sesi ini sebagian besar 

kelompok cukup antusias, masing-masing kelompok siswa dengan perwakilannya 

memberikan tanggapan, sanggahan maupun saran kepada kelompok siswa lain yang 

mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Setelah diskusi selesai guru 

meluruskan konsep yang masih keliru dan menguatkan materi-materi yang penting. 

Siswa mendenharkan dan mencatat informasi dari guru. Selanjutnya guru 

membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang telah diajarkan guru 

menerangkan jawaban dari hasil diskusi siswa yang telah dikerjakan oleh masing-

masing kelompok belajar siswa. Guru mendampingi dan memandu siswa untuk dapat 

menarik kesimpulan secara bersama-sama. Dengan maksud siswa dapat lebih 

mengerti dan faham dengan materi yang baru dipelajari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Siswa memberikan tanggapan hasil diskusi 
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Setelah pemberian tindakan selesai, guru mengadakan tes evaluasi siklus II. 

Guru memberikan soal evaluasi sebagai hasil evaluasi tahap kedua. Guru menutup 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Sisiwa melakukan tes Evaluasi 

c. Pengamatan 

1) Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus II dicatat dalam lembar 

observasi yang telah dipersiapkan. Pengamatan aktivitas siswa siklus II dengan 

perpaduan metode ceramah dan metode Two Stay Two Stray diperoleh hasil sebagai 

berikut : 
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Table 4.4  Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa SIklus II Semester Gasal SMK 

Hidayah Semarang Tahun 2012 

No Aspek yan dinilai 
Skor 

1 2 3 4 

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru   √  

2. Siswa mampu bekerjasama pada saat diskusi   √  

3. Siswa mampu mencari informasi dari kelompok lain   √  

4. Siswa mampu membagikan informasi kepada 

kelompok lain 

   √ 

5. Siswa mampu menyampaikan informasi yang telah 

didapat 

   √ 

6. Siswa berani menyampaikan hasil diskusi    √ 

7. Siswa mampu menyampaikan hasil diskusi dengan 

tepat 

   √ 

8. Siswa berani memberikan tanggapan    √ 

9. Siswa mampu merespon tanggapan dengan baik   √  

10. Siswa mencatat materi atau hasil presentasi   √  

Jumlah 0 0 15 20 

Jumlah Skor 35 

Jumlah Skor Maksimal 40 

Sumber : SMK Hidayah Semarang tahun 2012 

Kriteria penilaian skor : 

Skor 1 jika jumlah siswa yang melakukan kurang dari 25 % 

Skor 2 jika jumlah siswa yang melakukan sebesar 26 %-50% 

Skor 3 jika jumlah siswa yang melakukan sebesar 51%-75% 

Skor 4 jika jumlah siswa yang melakukan sebesar 76%-100% 

Kriteria jumlah skor : 

31  x  40   kategori amat baik  



70 

 

 
 

21  x  30   kategori baik 

11  x  20   kategori kurang 

  1  x  10   kategori amat kurang 

 Banyak terjadi perunahan dalam siklus II dimana aktivitas siswa telah 

meningkat menjadi 87,5% dari sklus I, hal ini dikarenakan siswa sudah banyak yang 

mengerti tentang proses jalannya pembelajaran dengan metode Two Stay Two Stray. 

Tingkat pemahaman siswa terhadap materi pada saat pembelajaran sudah baik, 

terlihat keterampilan siswa dalam menjawab pertanyaan dan mengerjakan tugas dari 

guru megalami peningkatan. 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa aktivitas siswa selama kegiatan 

pembelajaran dengan metode pembelajaran Two Stay Two Stray sudah amat baik 

yaitu dengan skor 35,  yaitu aktivitas siswa telah mencapai 87,5 %, hasil ini diperoleh 

dari . Dari skor dan presentase tersebut dapat dikatakan bahwa dalam 

proses pembelajaran guru sudah menerapkan keterampilan dasar guru dengan amat 

baik. Namun, ada beberapa hal yang belum dicapai yaitu 12,5 %. Hal yang belum 

dicapai itu meliputi, pemberian kesempatan siswa untuk bertanya, pengorganisasian 

kelompok siswa dan penyimpulan materi. 

2) Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Hasil pengamatan aktivitas guru pada siklus II dicatat dalam lembar observasi 

yang telah dipersiapkan. Pengamatan aktivitas guru siklus II dengan perpaduan 

metode ceramah dan metode Two Stay Two Stray diperoleh hasil sebagai berikut : 



71 

 

 
 

Table 4.5  Hasil Pengamatan Aktivitas Guru Siklus II semester Gasal SMK 

Hidayah Semarang Tahun 2012 

No Aspek yang dinilai Skor 

1. Kemampuan membuka pelajaran 10 

2. Kemampuan menggunakan metode pembelajaran 8 

3. Kemampuan dalam penguasaan bahan (materi pembelajaran) 7 

4. Kemampuan menanggapi respond  pertanyaan siswa 8 

5. Kemampuan menggunakan waktu 7 

6. Kemampuan mengelola kelas 10 

7. Kemampuan menutup pelajaran 15 

 Jumlah 65 

 Kategori Amat 

Baik 

Sumber : SMK Hidayah Semarang tahun 2012 

Keterangan : 

Point 1: jika guru tidak melaksanakan aktivitas tersebut 

Point 2: jika guru kurang baik dalam melaksanakan aktivitas tersebut 

Point 3: jika guru cukup baik dalam melaksanakan aktivitas tersebut 

Point 4: jika guru melaksanakan aktivitas tersebut dengan baik 

Kriteria penilaian : 

55  x  72   kategori amat baik  

37  x  54   kategori baik 

19  x  36   kategori kurang 

  1  x  18   kategori amat kurang 

 

       =  

       = 90,2% 
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 Dari penyekoran diatas maka dapat dijelaskan skor yang diperoleh dari 

kemampuan membuka pelajaran antara lain guru melakukan apresepsi mendapat 3, 

guru memotivasi siswa mendapat 3, dan guru menyampaikan tujuan mendapat 4. 

Kemudian kemampuan menggunakan metode pembelajaran antara lain kemampuan 

menerapkan metode ceramah dan two stay two stray dalam pembelajaran mendapat 4 

dan ketepatan menggunakan metode ceramah dan two stay two stray dapam 

pembelajaran mendapatkan 4. Kemampuan dalam penguasaan bahan materi antara 

laian kemampuan dalam konsep materi mendapat 4 dan kejelasan dalam 

menyampaikan konsep materi mendapat 3. Kemampuan menanggapi respond siswa 

antara lain kemampuan menjawab pertanyaan siswa mendapat 4 dan kemampuan 

memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan mendapat 4.  

Kemampuan menggunakan waktu antara lain ketepatan waktu menyampaikan 

konsep materi mendapat 3 dan ketepatan dalam waktu melaksanakan diskusi 

mendapat 4. Kemampuan mengelola kelas antara lain kemampuan mengontrol 

jalnnya diskusi mendapat 4, kemampuan mengendalikan keadaan kelas mendapat 3, 

dan kemampuan  mengatur jalnnnya diskusi mendapat 3. Kemampuan menutup 

pelajaran antara lain menyampaikan kembali materi yang telah didiskusikan 

mendapat 4, memberikan kesimpulan mendapat 4, guru melaksanakan siklus I 

mendapat 4, dan memberikan penghargaaan kepada siswa mendapat 3. 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru pada siklus II terdapat peruabahan 

antara lain guru sudah mampu berperan aktif dalam pembelajarn dengan perpaduan 

metode ceramah dan metode Two Stay Two Stray dengan cara selalu memberi 
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bimbingan kepada kelompok belajar maupun peranannya sebagai narasumber dalam 

belajar. Guru juga mampu menciptakan suasana yang dapat mengaktifkan siswa 

dalam belajar. 

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa aktivitas guru selama kegiatan 

pembelajaran dengan metode pembelajaran Two Stay Two STray kategorinya amat  

baik yaitu dengan skor 65. Aktivitas guru sudah mencapai 90,2%, hasil ini diperoleh 

dari . Dari skor dan presentase tersebut dapat dikatakan bahwa dalam 

proses pembelajaran guru sudah menerapkan keterampilan dasar guru dengan amat 

baik. Namun, ada beberapa hal yang belum dicapai yaitu sebesar 9,8%. Berdasarkan 

hasil tersebut kinerja guru dalam mengajar dengan perpaduan metode ceramah dan 

metode Two Stay Two Stray sudah memenuhi kriteria.  

d. Refleksi 

Refleksi dalam pembelajaran adalah cara berpikir tentang apa yang baru 

dipelajarinya atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan atau 

dipelajarinya di masa lalu. Refleksi pembelajaran merupakan respons terhadap 

aktivitas atau pengetahuan dan keterampilan yang baru diterima dari proses 

pembelajaran. Pada kelas dengan pembelajaran perpaduan metode ceramah dan 

metode Two Stay Two Stray pada siklus II diperoleh analisisi data yang nyata bahwa 

setelah metode ceramah dan metode Two Stay Two Stray diterapkan secara maksimal 

maka akan terlihat secara jelas ada peningkatan hasil belajar yang dicapai. 



74 

 

 
 

Berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas belajar dan psikomotorik siswa 

maka dapat dipaparkan bahwa siswa sampai pada siklus II ini sudah aktif dalam 

mengikuti proses belajar mengajar yang disampaikan guru secara baik dan tertib. 

Peningkatan tampak dengan adanya perubahan-perubahan terutama tingkah lalu 

seperti yang tadinya siswa malu bertanya pada siklus II siswa sudah aktif bertanya 

dan berpendapat, siswa juga semakin menghargai teman karena siswa akhirnya mau 

dikelompokkan dengan teman yang bukan berdasarkan pilihannya. 

Berdasarkan hasilpembelajaran dengan perpaduan metode ceramah dan 

metode Two Stay Two Stray pada siklus II dapat diketahui hasil belajar sebagai 

berikut : 

Table 4.6 Data Hasil Belajar Siklus II Semester Gasal SMK  

Hidayah Semarang Tahun 2012 

No pencapaian 

Kelas metode TSTS 

Tes evaluasi II 

1 Nilai terendah 66,6 

2 Nilai tertinggi 96,6 

3 Rata-rata nilai 80,23 

4 Jumlah siswa yang tuntas 33 

5 Jumlah siswa yang tidak tuntas 3 

6 Ketuntasan belajar (%) 91,6% 

Sumber : SMK Hidayah Semarang tahun 2012 
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 Berdasarkan hasil tes evaluasi pada siklus II, menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan perpaduan metode ceramah dan metode Two Stay Two Stray 

diperoleh presentase ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 91,6% dimana jumlah 

siswa sebanyak 36 yang tidak tuntas belajarnya adalah 3 orang siswa. 

 Berdasarkan data diatas kelas dengan pembelajaran perpaduan metode 

ceramah dan metode Two Stay Two Stray terlihat mengalami peningkatan cukup 

tinggi. Hasil belajar pada siklus II sudah mencapai indikator yang telah ditentukan 

sehingga hanya sampai pada siklus II saja. 

 

4.2 Pembahasan 

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa semua tahapan yang ada dalam 

pembelajaran dengan metode pembelajaran Two Stay Two Stray sudah dilaksanakan 

dengan sangat baik dan mengalami peningkatan pada setiap siklusnya baik dari 

aktivitas siswa, guru, maupun hasil belajaranya. 

Tabel 4.7 Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus I dan Siklus II dengan perpaduan 

metode ceramah dan metode Two Stay Two Stray 

No Hasil Tes Siklus I Siklus II 

1 Nilai Tertinggi 86,6 96,6 

2 Nilai Terendah 43,3 66,6 

3 Rata-rata Nilai 71,81 80,23 

4 Jumlah Siswa Yang Tuntas 27 33 

5 Jummlah Siswa Yang Tidak 

Tuntas 

9 3 

6 Ketuntasan ( % ) 75% 91,6% 

      Sumber : Data Primer yang Diolah 
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 Hasil belajar siswa berupa nilai rata-rata dan presentase ketuntasan dengan 

menggunakan perpaduan metode ceramah dan metode Two Stay Two Stray 

mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan proses pembelajaran yang terencana 

dengan baik. Peningkatan nilai rata-rata pada setiap siklusnya ini karena siswa terlibat 

langsung secara aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan Linda 

Lundgen (Ibrahim dkk.2000:19) bahwa “pembelajaran yang melibatkan siswa secara 

aktif selama proses pembelajaran memiliki dampak yang amat positif untuk siswa, 

dalam peningkatan hasil pembelajaran”. Adanya peningkatan pemahaman siswa juga 

merupakan akibat dari melihat, memahami dan mengamati objek secara langsung 

atau nyata. 

 Berdasarkan hasil penelitian siklus I kegiatan yang dilakukan antara lain 

secara klasikal guru menyampaikan tentang cara kerja metode pembelajaran Two Stay 

Two Stray yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran kemudian diawali 

dengan apersepsi dengan mengingat kembali materi yang lalu yang masih ada 

kaitannya dengan materi yang akan dipelajari, akan tetapi situasi kelas belum dapat 

terkendali karena sebagian siswa ada yang memperhatikan dan sebagian siswa ada 

yang ramai sendiri. guru berusaha untuk menegur dan melanjutkan kembali proses 

pembelajaran. 

 Pembelajaran dilakukan dengan menerapkan metode Two Stay Two Stray dan 

guru membagi siswa menjadi 9 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 

orang siswa. Pembentukan anggota kelompok ditentukan oleh guru. Selesai 

berdiskusi, setelah berdiskusi dengan anggota sendiri,,kemudian dua orang bertamu 

kekelompok yang lain untuk mencari informasi yang ditugaskan oleh guru, 
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sedangkan dua orang tinggal untuk menerima tamu dan memberikan informasi 

kepada tamu yang datang dari kelompok lain. Dua orang yang bertamu setelah 

mencari informasi, kembali ke kelompok masing-masing untuk memaparkan atau 

mendiskusikan kembali informasi yang telah diperoleh dari kelompok lain. Selesai 

berdiskusi, perwakilan kelompok mempersentasikan hasil diskusi mereka ke depan 

kelas, dan menanggapi atau member sanggahan kepada kelompok yang 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

 Berdasarkan hasil pengamatan siklus Ipada lembar observasi siswa diperoleh 

bahwa pada siklus I sebagian perhatian siswa pada saat guru menjelaskan materi dan 

pemahaman terhadap pembelajaran metode Two Stay Two Stray cukup baik walaupun 

masih ada siswa yang kurang mengerti dengan pembelajaran metode Two Stay Two 

Stray, ketrampilan berfikir siswa dalam membuat pertanyaan dan menjawab 

pertanyaan maupun dengan mengerjakan lembar tugas masih kurang.  Dalam 

mengevaluasi soal-soal yang diberikan oleh guru juga terlibat kurang bisa memahami. 

Kelancaran siswa dalam mengerjakan terlihat baik dengan cara berdiskusi dengan 

teman-temannya sehingga hubungan kerjasama dengan teman berjalan dengan baik, 

ini terlihat dalam semangat dan kesungguhan siswa selama pembelajaran metode Two 

Stay Two Stray.  

 Pelaksanaan siklus II pada pembelajaran perpaduan metode ceramah dan 

metode Two Stay Two Stray menunjukkan peningkatan. Pada lembar observasi siswa, 

menunjukkan bahwa siswa sudah memahami dan dapat menjalankan metode Two 

Stay Two Stray dengan sangat baik. Hasil pengamatan lembar observasi aktivitas guru 

pada siklus II menunjukkan bahwa guru mulai terampil dalam menerapkan metode 



78 

 

 
 

Two Stay Two Stray dan siswa juga berperan aktif dalam pembelajaran, sehingga 

skenario pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Siswa 

juga mulai terbiasa dengan pola belajar bersama, sehingga siswa benar-benar 

memiliki tanggung jawab dalam kelompoknya dan segala sesuatu yang ada dalam 

kelompoknya merupakan tanggung jawab bersama. Siswa sudah tidak merasa malu 

dan takut lagi dalam berpendapat. 

 Semangat dan kerjasama dalam pembelajaran Two Stay Two Stray dari siklus 

I ke siklus II telah mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dengan adanya 

peningkatan aktivitas belajar siswa dalam setiap siklusnya. Rata-rata hasil belajar dari 

siklus I ke siklus II telah mengalami peningkatan prosentase ketuntasan klasikal yaitu 

pada siklus I rata-rata 71, 81 dengan prosentase ketuntasan klasikal sebesar 75% dan 

pada siklus II rata-rata nilai 80,23 dengan prosentase ketuntasan klasikal sebesar 

91,6%. 

Penerapan model pembelajaran perpaduan metode ceramah dan metode Two 

Stay Two Stray membuat siswa tidak hanya menghafal materi yang diberikan guru, 

tetapi siswa dapat memahami secara langsung apa yang dipelajari lewat kegiatan 

belajar bersama teman sekelompoknya. Dengan melihat hasil pengamatan dan hasil 

belajar siswa siklus II dengan pembelajaran perpaduan metode ceramah dan metode 

Two Stay Two Stray mampu mencapai ketuntasan klasikal sebesar 91,6%. Dengan 

demikian indikator kerja telah tercapai dengan baik, sehingga tidak perlu diadakan 

siklus selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bab IV 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Perpaduan pembelajaran metode Ceramah dan metode Two Stay Two Stray 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada materi jenis-jenis ekonomi siswa 

kelas X AP  SMK Hidayah Semarang. Hal ini terlihat pada peningkatan nilai rata-

rata evaluasi siswa dari 71,81 pada siklus I meningkat menjadi 80,23 pada siklus 

II. Ketuntasan klasikal siswa pada siklus I sebesar 75% meningkat menjadi 91,6% 

pada siklus II. 

2. Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam proses pembelajaran mengalami 

peningkatan. Hal ini terlihat dari besarnya prosentase pada lembar hasil 

pengamatan pembelajaran siswa dan guru yang menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. Prosentase aktivitas siswa siklus I dengan perpaduan metode 

ceramah dan metode Two Stay Two Stray sebesar 70% dan meningkat menjadi 

87,5% pada siklus II. Sedangkan prosentase peningkatan aktivitas guru yaitu 

66,6% pada siklus I meningkat menjadi 90,2% pada siklus II. 

5.2.Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disarankan beberapa hal 

sebagai berikut : 
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1. Guru hendaknya mampu menerapkan metode pembelajaran dengan tepat 

sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh siswa. 

2. Guru dapat memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif dalam hal bertanya 

atau memberikan tanggapan terkait dengan materi, sehingga motivasi siswa 

meningkat. 
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SILABUS 
 
Nama Sekolah   : SMK HIDAYAH SEMARANG 

Mata Pelajaran  : Ekonomi 

Kelas /Semester  : X / 1 

Standar Kompetensi  : Menerapkan hukum, motif dan prinsip ekonomi dalam kegitan bisnis 

Kode  kompetensi  :  EKO – A 

Alokasi Waktu   : 76 jam 

Kompetensi 

dasar 
Indikator Materi Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

 

TM PS PI Sumber Belajar 

1. Memahami 

Ilmu hukum 

ekonomi 

 Ilmu ekonomi 

dideskripsikan dengan 

jelas 

 Perbedaan ilmu ekonomi 

mikro/ makro 

 Jenis-jenis analisis 

ekonomi 

diidentisifikasikan 

dengan tepat dan jelas 

 Syarat-syarat berlakunya 

hukum ekonomi 

dijelaskan dengan tepat 

 Peristiwa-peristiwa 

ekonomi dibedakan 

sesuai dengan hukum 

ekonomi 

 Mendeskripsikan ilmu 

ekonomi 

 

 Ilmu ekonomi mikro 

dan makro 

 Jenis-jenis ekonomi 

 

 

 

 Syarat berlakunya 

hukum ekonomi 

 

 Peristiwa-peristiwa 

ekonomi 

 

 Menjelaskan  ilmu ekonomi 

 

 

 Membedakan ekonomi 

mikro dan makro 

 Menjelaskan jenis-jenis 

ekonomi 

 

 

 Menjealaskan syarat 

berlakunya hukum ekonomi 

 

 Membedakan peristiwa-

peristiwa ekonomi sesuai 

dengan hukum ekonomi 

 

 Tes 

lisan/tu

lisan 

 Tugas 

 Tes 

lisan 

 Kerja 

kelomp

ok 

 Tes 

lisan 

 

 

 Tes 

tertulis 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

   Buku paket 

ekonomi 

 Buku 

lainnya yang 

relepan 

2. Menerapkan 

motif 

ekonomi dan 

prinsip-

prinsip 

ekonomi 

dalam 

kegiatan 

bisinis 

 Kegiatan ekonomi yang 

dilakukan seseorang 

diidentifikasi sesuai 

dengan motifnya 

 Prinsip ekonomi 

diuraikan dengan jelas 

 Prinsip ekonomi 

diterapkan dalam 

kegiatan bisnis 

 Kegiatan ekonomi 

sesuai dengan motifnya 

 

 

 Prinsip ekonomi 

 

 Menerapkan prinsip 

ekonomi dalam 

kegiatan bisnis 

 Menjelaskan kegiatan 

ekonomi sesuai dengan 

motifnya 

 

 Menguraikan prinsip 

ekonomi 

 

 Menjelaskan prisnsip 

ekonomi diterapkan dalam 

keagiatan ekonomi 

 Penga

matan 

 Tes 

tertulis 

 Test 

lisan 

 Tugas 

 Tes 

tertulis 

6 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

8 

    

 

Lampiran 1 
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Nama Sekolah   : SMK HIDAYAH SEMARANG 

Mata Pelajaran   : Ekonomi 

Kelas /Semester   : X / 2 

Standar Kompetensi  : Menerapkan hukum,motif, dan prinsip ekonomi dalam kegiatan bisnis 

Kode  kompetensi  :  EKO – A 

Alokasi Waktu   : 76 jam 

Kompetensi 

dasar 
Indikator Materi Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 

Alokasi Waktu  

TM PS PI Sumber 

Belajar 

3. Menganalisis 

permintaan 

dan 

penawaran 

 Permintaan dan 

penawaran 

 Faktor-faktor 

permintaan dan 

penawaran diidentifikasi  

secara tepat 

 Kurva permintaan dan 

penawaran dibuat sesuai 

dengan daftar 

permintaan dan 

penawaran 

 Elastisitas permintaan 

dan penwaran terhadap 

harga dan kualitas 

 Elastisitas terhadap 

harga dan kuantitas 

secara matematis 

disesuaikan secara  jelas 

dan tepat 

 Permintaan dan 

penawaran 

 

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

permintaan dan 

penawaran 

 

 

 Kurva permintaan dan 

penawaran 

 

 

 

 

 Elastisitas permintaan 

dan penawaran 

 

 

 

 Elastisitas  terhadap 

harga dan kualitas 

 

 

 

 

 

 

 

 Menjelaskan pengertian 

permintaan dan penawaran 

 Mengidintifkasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

permintaan dan penawaran 

 

 

 Menjelaskan permintaan dan 

penawaran 

 

 

 

 

 Menjelaskan elastisitas 

permintaan dan penwaran 

 

 

 

 Menjelaskan elastisitas 

terhdap harga dan kualitas 

 Test 

lisan 

 Test 

tertul

is 

 

 

 Test 

lisan 

 

 

 

 

 Tuga

s 

 

 

 

 

 Test 

tulis,l

isan 

dan 

peng

amat

an 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

   Buku 

paket 

ekonomi 

 Buku 

lainnya 

yang 

relepan 
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Kompetensi dasar Indikator Materi Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 

Alokasi Waktu  

Tatap 

Muka 

Prakte

k di 

sklh 

Prakte

k di 

DUDI 

Sumber 

Belajar 

 

 

 

 

 

 

2. Mendeskrepsikan 

berbagai benrtuk 

pasar barang dan 

jasa 

 Harga 

keseimangan 

ditentukan secara 

tepat baik secara 

geografis maupun 

matematis  

 

 

 Harga kesimbangan  Menjelaskan harga 

keseimbangan 

 

 

 

 

 Menjelaskan 

pengertian pasar 

 Menyebutkan ciri 

pasar persaingan 

sempurna 

 Menyebutkazn 

kelebihan dan 

kelemahan pasar 

persaingan 

sempurna 

 Tugas 6   sda 
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Nama Sekolah   : SMK HIDAYAH SEMARANG 

Mata Pelajaran  : Ekonomi 

Kelas /Semester  : XI / 3 

Standar Kompetensi  : Menerapkan prinsif dasar produksi dalam kegiatan bisnis 

Kode  kompetensi  :  EKO – B 

Alokasi Waktu   :  24 jam 

Kompetensi 

dasar 
Indikator Materi Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 

Alokasi Waktu  

TM PS PI Sumber 

Belajar 

1. Memahami 

faktor-faktor 

produksi 

 Pengertian produksi 

diuraikan secara jelas 

 Faktor-faktor produksi 

yang menciptakn nilai 

guna diidentifikasi secara 

tepat 

 Proses terjadinya barang 

dan jasa dalam kegiatan  

produksi dijelaskan 

secara benar 

 Jenis produksi dijelaskan 

dengan benar 

 

 Pengertian Produksi 

 

 Faktor-faktor produksi 

 

 

 Proses terjadinya 

produksi 

 

 

 Jenis-jenis produksi 

 

 Menguraikan pengertian 

produksi 

 Mengidentifikasi faktor-

faktor produksi yang 

menciptakan nilai guna 

 Menjelaskan proses 

terjadinya barang dan jasa 

dalam kegiatan produksi 

 

 Menjelaskan jenis-jenis 

produksi 

 

 

 Tes 

tulis 

 Tugas 

 

 

 Kerja 

kelomp

ok 

 

 Tes 

lisan 

 

 

 

4 

 

6 

 

 

8 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

   Buku 

paket 

ekonom

i 

 Buku 

lainnya 

yang 

relepan 

         

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 
 

Nama Sekolah   : SMK HIDAYAH SEMARANG 

Mata Pelajaran  : Ekonomi 

Kelas /Semester  : XI / 4 

Standar Kompetensi  : Menerapkan prinsif dasar produksi dalam kegiatan bisnis 

Kode  kompetensi  :  EKO – B 

Alokasi Waktu   :  24 jam 

Kompetensi 

dasar 
Indikator Materi Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi Waktu  

TM PS PI Sumber Belajar 

2. Menggunakan 

faktor-faktor 

produksi untuk 

meningkatkan 

produksi/hasil 

 Alasan perluasan 

produksi dijelaskan 

secara benar 

 Berbagai cara untuk 

meningkatkan volume 

produksi  dijelaskan  dan 

diungkapkan secara 

benar 

 Sisa pendapatan 

(tabungan) dapat 

dimanfaatkan untuk 

tujuan investasi secara 

tepat 

 

 Alasan perluasan 

produksi 

 Cara meningkatkan 

volume produksi 

 

 Investasi untuk 

perluasn produksi 

 

 

 

 Menjelaskan alasan 

perluasan produksi 

 Menjelaskan berbagai cara 

untuk meningkatkan volume 

produksi 

 Menjelaskan macam-macam 

investasi 

 Menjelaskan manfaat 

investasi 

 

 

 Tes 

tulis 

 Tugas 

 

 

 Kerja 

kelomp

ok 

 Tes 

lisan 

 

 

 

6 

 

8 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

   Buku paket 

ekonomi 

 Buku 

lainnya 

yang 

relepan 
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Nama Sekolah   : SMK HIDAYAH SEMARANG 

Mata Pelajaran  : Ekonomi 

Kelas /Semester  : XII / 5 dan 6 

Standar Kompetensi  : Menentukan bentuk badan usaha dan memanfaatkan lembaga keuangan 

Kode  kompetensi  :  EKO – C 

Alokasi Waktu   :  50 jam 

Kompetensi dasar Indikator Materi Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi Waktu  

TM PS PI Sumber Belajar 

1. 

Mengidentifikasi 

bentuk-bentuk 

badan usaha 

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

pemilihan bentuk badan 

usaha diidentifikasi 

secara tepat 

 Bentuk badan usaha 

dipilih secara tepat 

 Bentuk penggabungan 

badan usaha dipilih 

secara tepat 

 Bentuk khusus 

penggabungan badan 

usaha dipilih secara 

tepat 

 

 Dasar-dasar 

pertimbangan 

pemilihan bentuk 

badan usaha 

 

 Bentuk badan usaha 

 

 Bentuk-bentuk 

penggabungan badan 

usaha 

 

 

 

 Menjelaskan faktor-faktor 

yang mempengaruhi badan 

usaha 

 

 Menjelaskan 

kebaikan/keburukan bentuk 

badan usaha perseorangan 

 Menjelaskan bentuk 

penggabungan badan usaha 

(merger,akuisisi, 

konsolidasi) 

 Menjelaskan bentuk-bentuk 

khusus penggabungan 

badan usaha(kartel,trust, 

holding company, joint 

venture) 

 

 

 Tes 

tulis 

 

 

 Tugas 

 

 

 Kerja 

kelomp

ok 

 Tes 

lisan 

 

 

 

4 

 

8 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

   Buku paket 

ekonomi 

 Buku 

lainnya 

yang 

relepan 
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Kompetensi dasar Indikator Materi Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi Waktu  

TM PS PI Sumber Belajar 

2. 

Mengidentifikasi 

jeins-jenis 

lembaga 

keuangan 

 Arti uang dijelaskan 

secara benar 

 Fungsi uang 

diidentifikasi  secara 

tepat 

 Teori kuantitas uang 

menurut Irfing Fisher 

(MV=PT) 

 Peran dan fungsi bank 

dijelaskan secara benar 

 Jenis-jenis jasa 

perbankan 

 Peran dan fungsi 

lembaga keuangan 

bukan bank (LKBB) 

 Jasa-jasa lembaga 

keuangan dimanfaatkan 

secara benar 

 

 Definisi uang, fungsi 

uang dan teori 

kuantitas uang 

 

 

 

 

 Peran dan fungsi 

perbankan 

 Jenis jasa perbankan 

 Peran dan fungsi 

LKBB 

 

 

 Jenis-jenis LKBB 

 

 

 

 Menjelaskan pengertian 

uang, fungsi uang dan teori 

kuantitas uang 

 

 

 

 

 Menjelaskan jenis dan jasa 

perbankan 

 

 Menjelaskan pengertian 

jenis jasa LKBB 

 

 Tes 

tulis 

 

 

 Tugas 

 

 

 Kerja 

kelomp

ok 

 Tes 

lisan 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

   Buku paket 

ekonomi 

 Buku 

lainnya 

yang 

relepan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

 

Sekolah  : SMK Hidayah Semarang 

Mata Pelajaran : Ekonomi 

Kelas/Semester : X/Ganjil 

Standar Kompetensi : Menerapkan hukum, motif, dan prinsip ekonomi dalam 

kegiatan bisnis 

Kompetensi Dasar : Memahami ilmu hukum ekonomi 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit  

Indikator  : 1. Menjelaskan jenis-jenis ekonomi 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menjelaskan jenis-jenis ekonomi 

2. Siswa dapat mendefinisikan pengertian produksi, distribusi, konsumsi. 

3. Siswa dapat mengidentifikasi produksi, distribusi, konsumsi. 

4. Siswa dapat member contoh tentang produksi, distribusi dan konsumsi. 

Karakter Siswa :  Fokus 

      Keberanian 

      Kecermatan 

      Tanggung jawab 

      Kreativitas 

      Percaya Diri 

      Kritis 

 

B. Materi Pembelajaran 

Terlampir 

C. Metode pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Two Stay Two Stray  

 

Lampiran 2 
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D. Langkah-langkah pembelajaran 

Pertemuan I 

No Kegiatan Belajar Waktu Metode Karakter 

1. Pendahuluan 

a. Apersepsi 

1) Kesiapan kelas 

dalam pembelajaran 

(berdoa, salam, dan 

mengabsen) 

2) Pengarahan 

pelaksanaan metode 

pembelajaran 

ceramah dan Two 

Stray Two Stay. 

b. Motivasi 

Siswa diminta 

menyebutkan jenis-jenis 

ekonomi. 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

Jawab 

 

Fokus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keberanian 

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1) Guru menggali 

pengetahuan siswa 

terkait materi jenis-

jenis ekonomi 

dengan cara 

bertanya kepada 

siswa 

 

b. Elaborasi 

1) Guru menjelaskan 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 

Kecermatan 

Kreativitas 

Tanggung 

Jawab 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya 
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materi tentang jenis-

jenis ekonomi 

2) Guru membagi kelas 

menjadi beberapa 

kelompok, satu 

kelompok terdiri 

dari 4 orang. 

3) Guru memberikan 

soal kepada semua 

kelompok 

4) Siswa berdiskusi dan 

setiap 2 anggota 

kelompok bertamu 

kepada kelompok 

lain sedangkan 2 

yang tinggal 

memberikan 

informasi kepada 

kelompok yang 

bertamu. 

c. Konfirmasi 

1) siswa menjelaskan 

hasil diskusi 

2) guru dan siswa 

memberikan 

tanggapan  

3) guru meluruskan 

jawaban yang salah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSTS 

Diri 

Kritis 

3. Penutup 

1) guru bersama siswa 

menyimpulkan materi 

5 menit Tanya 

Jawab 
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yang telah 

disampaikan 

E. Sumber dan media pembelajaran 

1. Sumber Belajar 

a. Bahan Belajar Siswa Master Mata Pelajaran Ekonomi (Lembar Kerja 

Siswa) 

b. Soeharno. 2007. Teori Mikro Ekonomi. Yogyakarta: Penerbit Andi 

c. Adji, Wahyu, dkk. Ekonomi. 2007. Jakarta:Erlangga 

2. Media pembelajaran 

a. Papan tulis 

b. Spidol 

F. Penilaian 

1. Jenis Tagihan  : Tes tertulis 

2. Teknik penilaian : post-tes 

3. Bentuk instrument : pilihan ganda (terlampir) 

4. Kunci Jawaban  : terlampir 

5. Skor penilaian  :  

Nilai Akhir =  

 

 

 

       Semarang,   September 2012 

Guru Mata Pelajaran Ekonomi    Peneliti 

 

 

Dwi Hastuti, SE.      Dian Listianah 

NIY. 02.07.012      NIM 7101408056 
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Materi Pembelajaran Siklus I 

 

Materi pada bab ini para siswa dan guru akan membahas tentang jenis-

jenis ekonomi. 

Produksi adalah semua kegiatan manusia untuk menghasilkan atau 

menambah nilai barang atau jasa. Tiga kelompok kegiatan produksi yaitu : 

a. Produksi sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier 

b. Produksi sektor public dan sektor swasta 

c. Produksi sektor konsumsi dan sektor swasta 

Konsumsi adalah kegiatan manusia menggunakan atau memakai barang 

dan jasa untuk memenuhi kebutuhan.  Tujuan dari konsumsi adalah mencapai 

kepuasan maksimum dari kombinasi barang atau jasa yang digunakan. Pola 

konsumsi tiap orang dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang membuat tingkat 

kebutuhan terhadap barang dan jasa menjadi beraneka ragam. 

Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen 

kepada konsumen. Manfaat distribusi : 

a. Barang hasil produksi tidak menumpuk di satu tempat 

b. Kebutuhan daerah yang tidak berproduksi akan terpenuhi. 

Tugas distribusi antara lain : 

a. Membeli barang dan jasa dari produsen atau perdagangan yang lebih 

besar. 

b. Menyimpan barang di gudang 

c. Melakukan klasifikasi barang atau memilah-milahkan barang sesuai 

dengan jenis, ukuran, dan kualitasnya agar mudah dalam melayani 

pembeli. 

d. Memperkenalkan barang atau jasa yang diperdagangkan kepada 

konsumsi, misalnya dengan reklame atau iklan. 

e. Memberikan penjelasan seperlunya kepada pembeli tentang barang 

yang diperdagangkan. 

Lampiran 3 
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f. Mengangkut barang-barang ke konsumen atau perdaangan yang lebih 

kecil. 

g. Menjual barang-barang ke konsumen atau perdagangan yang lebih 

kecil. 

Bentuk saluran distribusi antara lain : 

a. Saluran distribusi langsung adalah penyaluran barang-barang yang 

dihasilkan produsen langsung ke tangan konsumen tanpa perantara. 

b. Saluran distribusi tidak langsung adalah penyaluran barang-barang yang 

dihasilkan produsen kepada konsumen melalui lembaga-lembaga 

distribusi. 

c. Saluran distribusi semi langsung adalah penyaluran barang-barang hasil 

produksi kepada konsumen melalui saluran distribusi milik produsen 

sendiri. 

Pihak yang terlibat dalam industry antara lain : 

a. Pedagang 

b. Perantara khusus 

c. Eksportir 

d. Importer 

Tujuan distribusi antara lain : 

a. Menyebarkan dan mengusahakan pemerataan hasil produksi kepada 

konsumen di daerah yang membutuhkan. 

b. Untuk menjaga kesinambungan atau kelangsungan hidup kegiatan 

produksi. 

c. Untuk mengembangkan, meningkatkan, dan memperluas kegiatan 

produksi. 

d. Untuk meningkatkan dan memperbesar kualitas hasil produksi. 
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Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS I 

 

Mata pelajaran  : Ekonomi 

Pokok bahasan : Jenis-jenis ekonomi 

Kelas   : X 

Semester  : Ganjil 

Pokok 

Bahasan 
Indicator 

aspek yang 

Dinilai 

Nomor Soal Jumlah 

Soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Jenis-jenis 

ekonomi 

Menjelaskan 

jenis-jenis 

ekonomi 

C1, C2, 

C3, C4, 

C5, C6 

1, 3, 13, 

16, 21, 27 

8, 12, 18, 

15, 21, 

30 

2, 7, 10, 

14, 17, 20 

4, 5, 9, 11, 

18, 24 

19, 22, 23, 

25, 28 

6, 19, 26, 

29 

20 

Keterangan : 

C1 : Pengetahuan 

C2 : Pemahaman 

C3 : Aplikasi 

C4 : Analisis 

C5 : Sintesis 

C6 : Evaluasi
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SOAL EVALUASI SIKLUS I 

 

Nama Sekolah  : SMK Hidayah Semarang 

Mata pelajaran  : Ekonomi 

Kelas    : X AP 

Berilah tanda silang pada salah satu jawaban dibawah ini ! 

1. Berikut ini merupakan kegiatan utama ekonomi, kecuali…. 

a. Distribusi   d.   Konsumsi 

b. Produksi   e.   Menghasilkan barang dan jasa 

c. kebutuhan 

2. Cara melaksanakan konsumsi ditentukan oleh beberapa faktor berikut, 

kecuali…. 

a. Jumlah anggota keluarga  

b. Taraf pendidikan  

c. Besar kecilnya penghasilan 

d. Asal-usul keluarga 

e. Tingkat harga kebutuhan 

3. Arti konsumsi menurut pengertian ekonomi adalah….. 

a. Menggunakan barang atau jasa 

b. Menyukai barang atau jasa 

c. Mengumpulkan barang atau jasa 

d. Menghasilkan barang atau jasa 

e. Membeli barang atau jasa 

4. Berikut merupakan contoh kegiatan produksi yang bergerak di sektor primer, 

kecuali….. 

a. Pengambilan hasil hutan 

b. Perikanan darat 

c. Transportasi 

d. Pengambilan pasir di sungai 

e. Pertambangan minyak bumi 

Lampiran 5 
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5. Produksi adalah kegiatan yang….. 

a. Timbul karena peradaban 

b. Membutuhkan biaya besar 

c. Menghabiskan barang mentah 

d. Menggunakan barang 

e. Meningkatkan manfaat suatu barang 

6. Pendistribusian barang ke tempat yang kelebihan barang sangat bermanfaat 

karena….. 

a. Mendatangkan keuntungan bagi konsumen 

b. Meratakan barang bagi yang membutuhkan  

c. Menguntungkan produsen dan konsumen 

d. Dapat menstabilkan harga barang sehingga menguntungkan produsen dan 

konsumen 

e. Menghasilkan hasil produksi 

7. Berikut ini yang bukan merupakan pelaku kegiatan distribusi adalah….. 

a. Agen     d.   Pedagang eceran 

b. Grosir     e.   Makelar 

c. Produsen 

8. Faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya konsumsi 

keluarga adalah….. 

a. Prestise    d.   Pendapatan 

b. Harga diri    e.   Harga barang 

c. Lingkungan sosial 

9. Berikut ini yang paling tepat berhubungan dengan konsumsi adalah…. 

a. Penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 

b. Pemakain barang dan jasa untuk kepentingan bersama 

c. Pemakaian barang dan jasa untuk kepuasan 

d. Pemakaian barang dan jasa untuk memperoleh laba 

e. Pemakaian barang dan jasa untuk menghasilkan barang lain 

10. Pendapatan, kebiasaan, serta gaya hidup seseorang adalah faktor yang 

berpengaruh pada….. 
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a. Cara mengonsumsi barang dan jasa 

b. Gaya hidup seseorang 

c. Tingkat kemakmuran 

d. Sistem distribusi barang 

e. Proses produksi barang dan jasa 

11. Pendapatan dengan konsumsi mempunyai hubungan yang bersifat positif, 

artinya….. 

a. Semakin besar pendapatan, semakin besar pula konsumsinya 

b. Semakin besar pendapatan, semakin kecil konsumsinya 

c. Semakin besar pendapatan, konsumsinya tidak berubah 

d. Besarnya konsumsi tidak berpengaruh pada pendapatan keluarga 

e. Besarnya pendapatan tidak berpengaruh pada konsumsi 

12. Yang termasuk produksi sector publik yaitu…. 

a. PT. PLN Persero 

b. Media Indonesia 

c. Astra Group 

d. Penerbit buku 

e. Jasa iklan 

13. Tugas-tugas distribusi 

1. Membeli barang dan jasa dari produsen atau pedagang yang lebih besar 

2. Menyimpan barang digudang 

3. Menggunakan barang dan jasa 

4. Menghasilkan barang dan jasa 

5. Memberikan penjelasan seperlunya kepada pembelai tentang barang yang 

diperdagangkan 

Dari data diatas yang termasuk dalam tugas-tugas didtribusi adalah…. 

a. 1, 2 dan 3 

b. 1, 3 dan 4 

c. 3, 3 dan 5 

d. 1, 2 dan 5 

e. 2, 4 dan 5 
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14. Faktor-faktor yang dianggap sebagai faktor produksi yang unik adalah…. 

a. Modal     d.   Teknologi 

b. Tenaga kerja    e.   Skill 

c. Alam 

15. Dalam menghasilkan barang dan jasa, manusia dalam berproduksi 

memerlukan… 

a. Dana atau modal kerja 

b. Sumber alam sebagai bahan 

c. Sumber daya produksi 

d. Keahlian atau ketrampilan 

e. Kewirausahaan 

16. Pendistribusian barang dari produsen kepada konsumen melalui lembaga 

distribusi disebut…. 

a. Saluran distribusi semi langsung 

b. Saluran distribusi tidak langsung 

c. Saluran distribusi langsung 

d. Saluran distribusi langsung dan semi langsung 

e. Semua jawaban salah 

17. Permasalahan ekonomi meliputi… 

a. Untuk siapa diproduksi 

b. Apa yang diproduksi 

c. Bagaimana memproduksinya 

d. Ketiadaan pasar 

e. Jawaban a, b, dan c benar 

18. Jika saluran distribusi terganggu,  maka pembeli akan menderita kerugian. 

Kerugian yang diderita oleh pembeli berupa…. 

a. Harga barang stabil 

b. Harga barang murah 

c. Harga barang mahal 

d. Harga barang berubah-ubah 

e. Harga barang konstan 
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19. Pola konsumsi yang ideal adalah…. 

a. Tercapainya deficit sekecil mungkin 

b. Tercapainya usaha membeli barang mewah 

c. Tercapainya usaha menabung tiap bulan 

d. Tercapainya penghasilan yang tetap 

e. Tercapainya keseimbangan penghasilan dengan pengeluaran 

20. Penyampaian hasil produksi kendaraan bermotor atau alat-alat elektonika 

kepada konsumen, dilakukan dengan cara….. 

a. Speciality selling   d.  Retailer 

b. Grosir     e.  Detailer 

c. Komisioner 

21. Secara konvensional, faktor produksi digolongkan menjadi  2 faktor, yaitu…. 

a. Jumlah dan mutu 

b. Tenaga kerja dan modal 

c. Pendapatan dan modal 

d. Tenaga kerja dan skill 

e. Pendapatan dan skill 

22. 1) Besarnya pendapatan atau penghasilan 

2) Banyaknya anggota keluarga 

3) Tingkat pendidikan dan kedudukan sosial dalam masyarakat 

4) Tingkat harga barang atau jasa yang dibutuhkan 

5) Tempat tinggal dan keadaan lingkungan masyarakat 

Dalam kegiatan ekonomi, data di atas termasuk dalam pola…. 

a. Produksi    d.   Rumah tangga konsumsi 

b. Distribusi    e.   Rumah tangga produksi 

c. Konsumsi 

23. Ada sebagian orang yang setiap membeli makanan cukup di warung kecil, 

tetapi ada sebagian orang yang setiap membeli makanan dan minuman di 

restoran. Hal ini terjadi karena perilaku konsumen dipengaruhi oleh…. 

a. Kondisi sosial    d.    Kepribadian 

b. Adat istiadat    e.    Pendapatan 
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c. Harga barang 

24. Berikut ini yang mengakibatkan produksi akan berkurang dan tidak lancar 

adalah …. 

a. Kualitas tenaga kerja rendah 

b. Bahan baku melimpah 

c. Digunakan teknologi tinggi 

d. Digunakan faktor produksi kewirausahaan 

e. Modal tercukupi 

25. Petani menjual hasil panennya langsung kepada konsumen, hal ini berarti 

petani tersebut menggunakan saluran distribusi…. 

a. Bertahap    d.    Langsung 

b. Tidak langsung   e.    Semi langsung dan bertahap 

c. Semi langsung 

26. Masalah produksi menyangkut 3 pernyataan pokok, antara lain…. 

a. What, How, for Whom 

b. How, Why, When 

c. What, Why, When 

d. Who, What, for Whom 

e. Why, When, for Whom 

27. Penyampaian faktor produksi modal yang berupa saham dan obligasi akan 

memperoleh imbalan berbentuk bagian keuntungan berupa…. 

a. Uang     d.    Bunga 

b. Gaji     e.    Barang 

c. Upah 

28. 1) Harga barang dan jasa 

2) Alam 

3) Modal 

4) Adat istiadat 

5) Barang substitusi 

Faktor-faktor  yang mempengaruhi konsumsi adalah…. 

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

c. 3, 4, dan 5  

29. Ada 5 cara peningkatan jumlah dan mutu hasil produksi. Salah satunya yaitu 

cara peningkatan produksi dengan melakukan penganekaragaman hasil 

produksi. Cara peningkatan jumlah dan mutu hasil produksi diatas sering 

disebut… 

a. Ekstensifikasi    d.    Mekanisasi 

b. Intensifikasi    e.    Rasionalisasi 

c. Diversifikasi 

30. Cepat atau lambatnya tingkat kepuasan keinginan manusia itu dapat dipenuhi 

tergantung pada….. 

a. Jumlah dan mutu   d.   Kemampuan 

b. Pendapatan dan mutu   e.   Tenaga kerja 

c. Modal dan jumlah 
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JAWABAN SOAL EVALUASI SIKLUS I 

 

1) C   11)   A   21)   A    

2) D   12)   A   22)   C 

3) A   13)   D   23)   E 

4) E   14)   E     24)   A 

5) E   15)   D   25)   D 

6) D   16)   B   26)   A 

7) C   17)   E   27)   D 

8) D   18)   C   28)   E 

9) A   19)   E   29)   C 

10) A   20)   A   30)   A 
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LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS I 

 

Nama Sekolah  : SMK Hidayah Semarang 

Mata Pelajaran  : Ekonomi 

Kelas    : X AP 

 

Diskusikan dengan teman sekelompokmu! 

 

1. Mengapa produksi perlu ditingkatkan dan diperluas? Jelaskan! 

2. Diskusikan dengan kelompok anda. Dengan mengamati kegiatan produksi 

yang bersifat perdagangan, apakah produksi tersebut melakukan kegiatan 

distribusi? 

3. Uraikan peran anda sebagai seorang konsumen dalam kegiatan ekonomi 

sehari-hari. Tindakan apa yang akan anda lakukan sebagai seorang konsumen 

untuk memperbaiki perekonomian Negara? 
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JAWABAN SOAL KELOMPOK SIKLUS I 

1. Karena kebutuhan manusia semakin ahri semakin bertambah, maka apabila 

hasil produksi tidak ditingkatkan dan diperluas, akan terjadi krisis ekonomi 

yang menyebabkan konsumen merasa kekurangan akan barang dan jasa yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, jika 

hasilproduksi tidak ditingkatkan dan diperluas, produsen tersebut akan 

mengalami kerugian dan kebangkrutan. 

2. Iya, karena pada produksi yang bersifat perdagangan harus melakukan proses 

distribusi/penyaluran agar produsen tersebut dapat memperoleh keuntungan 

dan tidak mengalami kerugian akibat menumpuknya hasil produksi barang 

yang akan diperdagangkan. 

3. Sebagai konsumen dan warga negara Indonesia, kita harus menghargai dan 

mencintai hasil produk dalam negeri dengan membeli barang-barang hasil 

produksi dalam negeri untuk meningkatkan perekonomian Negara Indonesia, 

dan juga kita harus mengoptimalkan barang yang akan kita beli. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

 

Sekolah  : SMK Hidayah Semarang 

Mata Pelajaran : Ekonomi 

Kelas/Semester : X/Ganjil 

Standar Kompetensi : Menerapkan hukum, motif, dan prinsip ekonomi dalam 

kegiatan bisnis 

Kompetensi Dasar : Memahami ilmu hukum ekonomi 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit  

Indicator  : 1. Menjelaskan jenis-jenis ekonomi 

G. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menjelaskan jenis-jenis ekonomi 

2. Siswa dapat mendefinisikan pengertian produksi, distribusi, konsumsi. 

3. Siswa dapat mengidentifikasi produksi, distribusi, konsumsi. 

4. Siswa dapat member contoh tentang produksi, distribusi dan konsumsi 

Karakter Siswa :  Fokus 

      Keberanian 

      Kecermatan 

      Tanggung jawab 

      Kreativitas 

      Percaya Diri 

      Kritis 

 

H. Materi Pembelajaran 

Terlampir 

I. Metode pembelajaran 

4. Ceramah 

5. Tanya jawab 

6. Two Stay Two Stray  
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J. Langkah-langkah pembelajaran 

Pertemuan I 

No Kegiatan Belajar Waktu Metode Karakter 

1. Pendahuluan 

c. Apersepsi 

3) Kesiapan kelas 

dalam pembelajaran 

(berdoa, salam, dan 

mengabsen) 

4) Pengarahan 

pelaksanaan metode 

pembelajaran 

ceramah dan Two 

Stray Two Stay. 

d. Motivasi 

Siswa diminta 

menyebutkan jenis-jenis 

ekonomi. 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

Jawab 

 

Fokus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keberanian 

2. Kegiatan Inti 

d. Eksplorasi 

2) Guru menggali 

pengetahuan siswa 

terkait materi jenis-

jenis ekonomi 

dengan cara 

bertanya kepada 

siswa 

 

e. Elaborasi 

5) Guru menjelaskan 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 

Kecermatan 

Kreativitas 

Tanggung 

Jawab 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya 
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materi tentang jenis-

jenis ekonomi 

6) Guru membagi kelas 

menjadi beberapa 

kelompok, satu 

kelompok terdiri 

dari 4 orang. 

7) Guru memberikan 

soal kepada semua 

kelompok 

8) Siswa berdiskusi dan 

setiap 2 anggota 

kelompok bertamu 

kepada kelompok 

lain sedangkan 2 

yang tinggal 

memberikan 

informasi kepada 

kelompok yang 

bertamu. 

f. Konfirmasi 

4) siswa menjelaskan 

hasil diskusi 

5) guru dan siswa 

memberikan 

tanggapan  

6) guru meluruskan 

jawaban yang salah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSTS 

Diri 

Kritis 

3. Penutup 

2) guru bersama siswa 

menyimpulkan materi 

5 menit Tanya 

Jawab 
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yang telah 

disampaikan 

 

K. Sumber dan media pembelajaran 

3. Sumber Pembelajaran 

a. Bahan Belajar Siswa Master Mata Pelajaran Ekonomi (Lembar Kerja 

Siswa) 

b. Soeharno. 2007. Teori Mikro Ekonomi. Yogyakarta: Penerbit Andi 

c. Adji, Wahyu, dkk. Ekonomi. 2007. Jakarta:Erlangga 

4. Media Pembelajaran 

a. LCD 

b. Laptop 

L. Penilaian 

1. Jenis Tagihan  : Tes tertulis 

2. Teknik penilaian : post-tes 

3. Bentuk instrument : pilihan ganda (terlampir) 

4. Kunci Jawaban  : terlampir 

5. Skor penilaian  : 

Nilai Akhir =  

 

 

       Semarang,   September 2012 

Guru Mata Pelajaran Ekonomi    Peneliti 

 

 

Dwi Hastuti, SE.      Dian Listianah 

NIY. 02.07.012      NIM 7101408056 
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Materi Pembelajaran Siklus II 

 

Materi pada bab ini para siswa dan guru akan membahas tentang jenis-

jenis ekonomi. 

Produksi adalah semua kegiatan manusia untuk menghasilkan atau 

menambah nilai barang atau jasa. Tiga kelompok kegiatan produksi yaitu : 

a. Produksi sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier 

b. Produksi sektor public dan sektor swasta 

c. Produksi sektor konsumsi dan sektor swasta 

Konsumsi adalah kegiatan manusia menggunakan atau memakai barang 

dan jasa untuk memenuhi kebutuhan.  Tujuan dari konsumsi adalah mencapai 

kepuasan maksimum dari kombinasi barang atau jasa yang digunakan. Pola 

konsumsi tiap orang dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang membuat tingkat 

kebutuhan terhadap barang dan jasa menjadi beraneka ragam. 

Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen 

kepada konsumen. Manfaat distribusi : 

a. Barang hasil produksi tidak menumpuk di satu tempat 

b. Kebutuhan daerah yang tidak berproduksi akan terpenuhi. 

Tugas distribusi antara lain : 

a. Membeli barang dan jasa dari produsen atau perdagangan yang lebih 

besar. 

b. Menyimpan barang di gudang 

c. Melakukan klasifikasi barang atau memilah-milahkan barang sesuai 

dengan jenis, ukuran, dan kualitasnya agar mudah dalam melayani 

pembeli. 

d. Memperkenalkan barang atau jasa yang diperdagangkan kepada 

konsumsi, misalnya dengan reklame atau iklan. 

e. Memberikan penjelasan seperlunya kepada pembeli tentang barang 

yang diperdagangkan. 
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f. Mengangkut barang-barang ke konsumen atau perdaangan yang lebih 

kecil. 

g. Menjual barang-barang ke konsumen atau perdagangan yang lebih 

kecil. 

Bentuk saluran distribusi antara lain : 

d. Saluran distribusi langsung adalah penyaluran barang-barang yang 

dihasilkan produsen langsung ke tangan konsumen tanpa perantara. 

e. Saluran distribusi tidak langsung adalah penyaluran barang-barang yang 

dihasilkan produsen kepada konsumen melalui lembaga-lembaga 

distribusi. 

f. Saluran distribusi semi langsung adalah penyaluran barang-barang hasil 

produksi kepada konsumen melalui saluran distribusi milik produsen 

sendiri. 

Pihak yang terlibat dalam industry antara lain : 

a. Pedagang 

b. Perantara khusus 

c. Eksportir 

d. Importer 

Tujuan distribusi antara lain : 

a. Menyebarkan dan mengusahakan pemerataan hasil produksi kepada 

konsumen di daerah yang membutuhkan. 

b. Untuk menjaga kesinambungan atau kelangsungan hidup kegiatan 

produksi. 

c. Untuk mengembangkan, meningkatkan, dan memperluas kegiatan 

produksi. 

d. Untuk meningkatkan dan memperbesar kualitas hasil produksi. 
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Lampiran 11 

KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS II 

 

Mata pelajaran  : Ekonomi 

Pokok bahasan : Jenis-jenis ekonomi 

Kelas   : X 

Semester  : Ganjil 

Pokok 

Bahasan 
Indikator 

aspek yang 

Dinilai 

Nomor Soal Jumlah 

Soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Jenis-jenis 

ekonomi 

Menjelaskan 

jenis-jenis 

ekonomi 

C1, C2, C3, 

C4, C5, C6 

11, 2, 12, 

16, 7, 3 

27, 1, 10, 

8, 6 

20, 14, 28, 

5, 23, 30 

13, 17, 15, 

26, 19 

29, 4, 24, 22, 

21 

9, 25, 18 30 

Keterangan : 

C1 : Pengetahuan 

C2 : Pemahaman 

C3 : Aplikasi 

C4 : Analisis 

C5 : Sintesis 

C6 : Evaluasi
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SOAL EVALUASI SIKLUS II 

 

Nama Sekolah  : SMK Hidayah Semarang 

Mata pelajaran  : Ekonomi 

Kelas    : X AP 

Berilah tanda silang pada salah satu jawaban dibawah ini ! 

1. Yang termasuk produksi sektor publik yaitu…. 

a. PT. PLN Persero 

b. Media Indonesia 

c. Astra Group 

d. Penerbit buku 

e. Jasa iklan 

2. Arti konsumsi menurut pengertian ekonomi adalah….. 

a. Menggunakan barang atau jasa 

b. Menyukai barang atau jasa 

c. Mengumpulkan barang atau jasa 

d. Menghasilkan barang atau jasa 

e. Membeli barang atau jasa 

3. Penyampaian faktor produksi modal yang berupa saham dan obligasi akan 

memperoleh imbalan berbentuk bagian keuntungan berupa…. 

a. uang     d.    bunga 

b. gaji     e.    barang 

c. upah 

4. 1) Besarnya pendapatan atau penghasilan 

2) Banyaknya anggota keluarga 

3) Tingkat pendidikan dan kedudukan sosial dalam masyarakat 

4) Tingkat harga barang atau jasa yang dibutuhkan 

5) Tempat tinggal dan keadaan lingkungan masyarakat 

Dalam kegiatan ekonomi, data di atas termasuk dalam pola…. 
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a. Produksi    d.   Rumah tangga konsumsi 

b. Distribusi    e.   Rumah tangga produksi 

c. Konsumsi 

5. Faktor-faktor yang dianggap sebagai faktor produksi yang unik adalah…. 

a. modal     d.   teknologi 

b. tenaga kerja    e.   skill 

c. alam 

6. Cepat atau lambatnya tingkat kepuasan keinginan manusia itu dapat dipenuhi 

tergantung pada….. 

a. Jumlah dan mutu   d.   Kemampuan 

b. Pendapatan dan mutu   e.   Tenaga kerja 

c. Modal dan jumlah 

7. Secara konvensional, faktor produksi digolongkan menjadi  2 faktor, yaitu…. 

a. Jumlah dan mutu 

b. Tenaga kerja dan modal 

c. Pendapatan dan modal 

d. Tenaga kerja dan skill 

e. Pendapatan dan skill 

8. Dalam menghasilkan barang dan jasa, manusia dalam berproduksi 

memerlukan… 

a. Dana atau modal kerja 

b. Sumber alam sebagai bahan 

c. Sumber daya produksi 

d. Keahlian atau ketrampilan 

e. Kewirausahaan 

9. Pendistribusian barang ke tempat yang kelebihan barang sangat bermanfaat 

karena….. 

a. Mendatangkan keuntungan bagi konsumen 

b. Meratakan barang bagi yang membutuhkan  

c. Menguntungkan produsen dan konsumen 
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d. Dapat menstabilkan harga barang sehingga menguntungkan produsen dan 

konsumen 

e. Menghasilkan hasil produksi 

10. Jika saluran distribusi terganggu,  maka pembeli akan menderita kerugian. 

Kerugian yang diderita oleh pembeli berupa harga barang…. 

a. stabil 

b. murah 

c. mahal 

d. berubah-ubah 

e. konstan 

11. Berikut ini merupakan kegiatan utama ekonomi, kecuali…. 

a. distribusi   d.   konsumsi 

b. produksi   e.   Menghasilkan barang dan jasa 

c. kebutuhan 

12. Tugas-tugas distribusi 

1. Membeli barang dan jasa dari produsen atau pedagang yang lebih besar 

2. Menyimpan barang digudang 

3. Menggunakan barang dan jasa 

4. Menghasilkan barang dan jasa 

5. Memberikan penjelasan seperlunya kepada pembelai tentang barang yang 

diperdagangkan 

Dari data diatas yang termasuk dalam tugas-tugas didtribusi adalah…. 

a. 1, 2 dan 3 

b. 1, 3 dan 4 

c. 3, 2 dan 5 

d. 1, 2 dan 5 

e. 2, 4 dan 5 

13. Berikut merupakan contoh kegiatan produksi yang bergerak di sektor primer, 

kecuali….. 

a. Pengambilan hasil hutan 

b. Perikanan darat 
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c. Transportasi 

d. Pengambilan pasir di sungai 

e. Pertambangan minyak bumi 

14. Berikut ini yang bukan merupakan pelaku kegiatan distribusi adalah….. 

a. Agen     d.   Pedagang eceran 

b. Grosir     e.   Makelar 

c. Produsen 

15. Berikut ini yang paling tepat berhubungan dengan konsumsi adalah…. 

a. Penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 

b. Pemakain barang dan jasa untuk kepentingan bersama 

c. Pemakaian barang dan jasa untuk kepuasan 

d. Pemakaian barang dan jasa untuk memperoleh laba 

e. Pemakaian barang dan jasa untuk menghasilkan barang lain 

16. Pendistribusian barang dari produsen kepada konsumen melalui lembaga 

distribusi disebut saluran distribusi…. 

f. semi langsung 

a. tidak langsung 

b. langsung 

c. langsung dan semi langsung 

d. Semua jawaban salah 

17. Produksi adalah kegiatan yang….. 

a. Timbul karena peradaban 

b. Membutuhkan biaya besar 

c. Menghabiskan barang mentah 

d. Menggunakan barang 

e. Meningkatkan manfaat suatu barang 

18. Ada 5 cara peningkatan jumlah dan mutu hasil produksi. Salah satunya yaitu 

cara peningkatan produksi dengan melakukan penganekaragaman hasil 

produksi. Cara peningkatan jumlah dan mutu hasil produksi diatas sering 

disebut… 

a. Ekstensifikasi    d.    Mekanisasi 
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b. Intensifikasi    e.    Rasionalisasi 

c. Diversifikasi 

19. Berikut ini yang mengakibatkan produksi akan berkurang dan tidak lancar 

adalah …. 

a. Kualitas tenaga kerja rendah 

b. Bahan baku melimpah 

c. Digunakan teknologi tinggi 

d. Digunakan faktor produksi kewirausahaan 

e. Modal tercukupi 

20. Cara melaksanakan konsumsi ditentukan oleh beberapa faktor berikut, 

kecuali…. 

a. Jumlah anggota keluarga  

b. Taraf pendidikan  

c. Besar kecilnya penghasilan 

d. Asal-usul keluarga 

e. Tingkat harga kebutuhan 

21. 1) Harga barang dan jasa 

2) Alam 

3) Modal 

4) Adat istiadat 

5) Barang substitusi 

Faktor-faktor  yang mempengaruhi konsumsi adalah…. 

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

b. 1, 3, dan 4    e.    1, 4, dan 5 

c. 3, 4, dan 5  

22. Petani menjual hasil panennya langsung kepada konsumen, hal ini berarti 

petani tersebut menggunakan saluran distribusi…. 

a. Bertahap    d.    Langsung 

b. Tidak langsung   e.    Semi langsung dan bertahap 

c. Semi langsung 
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23. Permasalahan ekonomi meliputi… 

a. Untuk siapa diproduksi 

b. Apa yang diproduksi 

c. Bagaimana memproduksinya 

d. Ketiadaan pasar 

e. Jawaban a, b, dan c benar 

24. Penyampaian faktor produksi modal yang berupa saham dan obligasi akan 

memperoleh imbalan berbentuk bagian keuntungan berupa…. 

a. uang     d.    bunga 

b. gaji     e.    barang 

c. upah 

25. Masalah produksi menyangkut 3 pernyataan pokok, antara lain…. 

a. What, How, for Whom 

b. How, Why, When 

c. What, Why, When 

d. Who, What, for Whom 

e. Why, When, for Whom 

26. Berikut ini merupakan kegiatan utama ekonomi, kecuali…. 

a. Distribusi   d.   Konsumsi 

b. Produksi   e.   Menghasilkan barang dan jasa 

c. Kebutuhan 

27. Faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya konsumsi 

keluarga adalah….. 

a. Prestise    d.   Pendapatan 

b. Harga diri    e.   Harga barang 

c. Lingkungan sosial 

28. Pendapatan, kebiasaan, serta gaya hidup seseorang adalah faktor yang 

berpengaruh pada….. 

a. Cara mengonsumsi barang dan jasa 

b. Gaya hidup seseorang 

c. Tingkat kemakmuran 
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d. Sistem distribusi barang 

e. Proses produksi barang dan jasa 

29. Pola konsumsi yang ideal adalah…. 

a. Tercapainya defisit sekecil mungkin 

b. Tercapainya usaha membeli barang mewah 

c. Tercapainya usaha menabung tiap bulan 

d. Tercapainya penghasilan yang tetap 

e. Tercapainya keseimbangan penghasilan dengan pengeluaran 

30. Penyampaian hasil produksi kendaraan bermotor atau alat-alat elektonika 

kepada konsumen, dilakukan dengan cara….. 

a. Speciality selling   d.  Retailer 

b. Grosir     e.  Detailer 

c. Komisioner 
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JAWABAN SOAL EVALUASI SIKLUS II 

 

1) A   11)   A   21)   E    

2) A   12)   D   22)   D 

3) D   13)   E   23)   E 

4) C   14)   C     24)   D 

5) E   15)   A   25)   A 

6) A   16)   B   26)   C 

7) A   17)   E   27)   D 

8) D   18)   C   28)   A 

9) D   19)   A   29)   E 

10) C   20)   D   30)   A 
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LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS II 

 

Nama Sekolah  : SMK Hidayah Semarang 

Mata Pelajaran  : Ekonomi 

Kelas    : X AP 

 

Kerjakanlah soal-soal dibawah ini dengan jelas! 

1. Pak Burhan seorang pengusaha tempe, hari ini telah menghabiskan 20 kg 

kedelai untuk membuat tempe. Apakah pemakaian kedelai oleh Pak Burhan 

termasuk kegiatan konsumsi? Jelaskan! 

2. Apakah yang kamu ketahui tentang kegiatan ekonomi? 
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JAWABAN SOAL KELOMPOK SIKLUS II 

1. Ya, karena pak Burhan juga termasuk pengkonsumsi karena menggunakan 

kedelai yang berasal dari petani, tetapi disamping itu juga pak Burhan sebagai 

seorang pemroduksi yang memproduksi tempe yang akan dijual kepada 

pelanggan dan pak Burhan juga mendapatkan untung atau laba dari pembeli. 

2. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk 

memperoleh barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan 

ekonomi memiliki tiga jenis kegiatan, yaitu : 

a. Kegiatan Produksi, yaitu semua kegiatan manusia untuk menghasilkan 

nilai barang dan jasa. 

b. Kegiatan Konsumsi, yaitu kegiatan manusia menggunakan atau memakai 

barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. 

c. Kegiatan Distribusi, yaitu kegiatan/pekerjaan menyalurkan/menyampaikan 

barang/jasa sebagai hasilproduksi dari produsen kepada konsumen. 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA SIKLUS I 

No Aspek yang dinilai 
skor 

1 2 3 4 

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru   √  

2. Siswa mampu bekerjasama pada saat diskusi  √   

3. Siswa mampu mencari informasi dari kelompok lain   √  

4. Siswa mampu membagikan informasi kepada 

kelompok lain 

  √  

5. Siswa mampu menyampaikan informasi yang telah 

didapat 

  √  

6. Siswa berani menyampaikan hasil diskusi   √  

7. Siswa mampu menyampaikan hasil diskusi dengan 

tepat 

  √  

8. Siswa berani memberikan tanggapan   √  

9. Siswa mampu merespon tanggapan dengan baik   √  

10. Siswa mencatat materi atau hasil presentasi  √   

Jumlah 0 4 24 0 

Jumlah Skor 28 

Jumlah Skor Maksimal 40 

Sumber : SMK Hidayah Semarang tahun 2012 

Penilaian: 

Skor 1 jika jumlah siswa yang melakukan kurang dari 25 % 

Skor 2 jika jumlah siswa yang melakukan sebesar 26 %-50% 

Skor 3 jika jumlah siswa yang melakukan sebesar 51%-75% 

Skor 4 jika jumlah siswa yang melakukan sebesar 76%-100% 
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Keterangan: 

31  x  40   kategori amat baik  

21  x  30   kategori baik 

11  x  20   kategori kurang 

  1  x  10   kategori amat kurang 

 

   

   

 Observer 

 

 

Dian Listianah 

NIM 7101408056 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SIKLUS I 

 

No Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1. 

Kemampuan membuka pelajaran     

a. Guru melakukan apersepsi  √   

b. Guru memotivasi siswa   √  

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai 

  √  

2. 

 

Inti     

a. Eksplorasi     

1. Kemampuan menggunakan metode  

pembelajaran 

    

a) Kemampuan menerapkan metode ceramah 

dan Two Stay Two Stray dalam pembelajaran 

  √  

b) Ketepatan menggunakan metode ceramah dan 

Two Stay Two Stray dalam pembelajaran 

  √  

2. Kemampuan dalam penguasaan bahan (materi 

pembelajaran) 

    

a) Kemampuan dalam menyampaikan konsep 

materi 

  √  

b) Kejelasan dalam menyampaikan konsep 

materi 

  √  

b. Elaborasi     

1. Kemampuan menanggapi respond  pertanyaan 

siswa 

    

a) Kemampuan menjawab pertanyaan siswa    √  

b) Kemampuan memberikan bantuan kepada 

kelompok yang membutuhkan  

 √   

2. Kemampuan menggunakan waktu     

a) Ketepatan waktu menyampaikan konsep 

materi 

 √   

b) Ketepatan dalam waktu melaksanakan diskusi   √  

c. Konfirmasi     

1. Kemampuan mengelola kelas     

a) Kemampuan mengontrol jalannya diskusi    √  

b) Kemampuan mengendalikan keadaan kelas  √   

c) Kemampuan mengatur jalannya diskusi  √   

3. Kemampuan menutup pelajaran     
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a Menyampaikan kembali materi yang telah 

didiskusikan 

 √   

b Memberikan kesimpulan   √  

c Guru melaksanakan evaluasi siklus 1   √  

d Memberikan penghargaan kepada siswa   √  

Jumlah 0 12 36 0 

Jumlah skor 48 

Jumlah skor maksimal 72 

Sumber : SMK Hidayah Semarang tahun 2012 

Keterangan : 

Point 1: jika guru tidak melaksanakan aktivitas tersebut 

Point 2: jika guru kurang baik dalam melaksanakan aktivitas tersebut 

Point 3: jika guru cukup baik dalam melaksanakan aktivitas tersebut 

Point 4: jika guru melaksanakan aktivitas tersebut dengan baik 

Kriteria penilaian : 

55  x  72   kategori amat baik  

37  x  54   kategori baik 

19  x  36   kategori kurang 

  1  x  18   kategori amat kurang 

 

   

   

 Observer 

 

 

Dian Listianah 

NIM 7101408056 
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LEMBAR OBSERVASI SISWA SIKLUS II 

No Aspek yan dinilai 
skor 

1 2 3 4 

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru   √  

2. Siswa mampu bekerjasama pada saat diskusi   √  

3. Siswa mampu mencari informasi dari kelompok lain   √  

4. Siswa mampu membagikan informasi kepada 

kelompok lain 

   √ 

5. Siswa mampu menyampaikan informasi yang telah 

didapat 

   √ 

6. Siswa berani menyampaikan hasil diskusi    √ 

7. Siswa mampu menyampaikan hasil diskusi dengan 

tepat 

   √ 

8. Siswa berani memberikan tanggapan    √ 

9. Siswa mampu merespon tanggapan dengan baik   √  

10. Siswa mencatat materi atau hasil presentasi   √  

Jumlah 0 0 15 20 

Jumlah Skor 35 

Jumlah Skor Maksimal 40 

Sumber : SMK Hidayah Semarang tahun 2012 

Penilaian: 

Skor 1 jika jumlah siswa yang melakukan kurang dari 25 % 

Skor 2 jika jumlah siswa yang melakukan sebesar 26 %-50% 

Skor 3 jika jumlah siswa yang melakukan sebesar 51%-75% 

Skor 4 jika jumlah siswa yang melakukan sebesar 76%-100% 
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Keterangan: 

31  x  40   kategori amat baik  

21  x  30   kategori baik 

11  x  20   kategori kurang 

  1  x  10   kategori amat kurang 

 

   

   

 Observer 

 

 

Dian Listianah 

NIM 7101408056 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SIKLUS II 

No Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1. 

Kemampuan membuka pelajaran     

a Guru melakukan apersepsi   √  

b Guru memotivasi siswa   √  

c Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai 

   √ 

2. 

Inti     

a Eksplorasi     

1. Kemampuan menggunakan metode 

pembelajaran 

    

a) Kemampuan menerapkan metode ceramah 

dan Two Stay Two Stray dalam pembelajaran 

   √ 

b) Ketepatan menggunakan metode ceramah dan 

Two Stay Two Stray dalam pembelajaran 

   √ 

2. Kemampuan dalam penguasaan bahan (materi 

pembelajaran) 

    

a) Kemampuan dalam menyampaikan konsep 

materi 

   √ 

b) Kejelasan dalam menyampaikan konsep 

materi 

  √  

b Elaborasi     

1. Kemampuan menanggapi respond  pertanyaan 

siswa 

    

a) Kemampuan menjawab pertanyaan siswa     √ 

b) Kemampuan memberikan bantuan kepada 

kelompok yang membutuhkan  

   √ 

2. Kemampuan menggunakan waktu     

a) Ketepatan waktu menyampaikan konsep 

materi 

  √  

b) Ketepatan dalam waktu melaksanakan diskusi    √ 

d. Konfirmasi     

1. Kemampuan mengelola kelas     

a) Kemampuan mengontrol jalannya diskusi     √ 

b) Kemampuan mengendalikan keadaan kelas   √  

c) Kemampuan mengatur jalannya diskusi   √  

3. Kemampuan menutup pelajaran     
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a. Menyampaikan kembali materi yang telah 

didiskusikan 

   √ 

b. Memberikan kesimpulan    √ 

c. Guru melaksanakan evaluasi siklus 1    √ 

d. Memberikan penghargaan kepada siswa   √  

Jumlah 0 0 21 44 

Jumlah skor 65 

Jumlah skor maksimal 72 

Sumber : SMK Hidayah Semarang tahun 2012 

Keterangan : 

Point 1: jika guru tidak melaksanakan aktivitas tersebut 

Point 2: jika guru kurang baik dalam melaksanakan aktivitas tersebut 

Point 3: jika guru cukup baik dalam melaksanakan aktivitas tersebut 

Point 4: jika guru melaksanakan aktivitas tersebut dengan baik 

 

Kriteria penilaian : 

55  x  72   kategori amat baik  

37  x  54   kategori baik 

19  x  36   kategori kurang 

  1  x  18   kategori amat kurang 

 

   

   

 Observer 

 

 

Dian Listianah 

NIM 7101408056 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS X AP 

 

No Nama Siswa 

1 Alvi Novita Alayani 

2 Aninur Septi W 

3 Annisa Fitria N.S 

4 Annisa Latifatul Asma 

5 Ayuk Putri R 

6 Damar Suci W 

7 Desty Nur Annisa 

8 Eky Ermawati 

9 Elisa Rahmawati 

10 Elisa Oktaviasari 

11 Erpa Dwi Jayanti 

12 F. K Putri Puji Indriani 

13 Fajar Kurnia Putri 

14 Farika Ayuningtyas 

15 Farrah Putri Hanifah 

16 Fitri Ayu Lestari 

17 Heksa Agustyaningrum 

18 Irawati 

19 Khanifah Vita N 

20 Miftakul Munawaroh 

21 Nurjanah 

22 Roudhotuw Wahyu N 

23 Resavia Krisma Anjunisma 

24 Rita Desi Riswati 

25 Saras Mediana 

26 Sekar Asyaka 

27 Septania Nur Ainni 

28 Silvia Ayu Dwi I 

29 Sita Rosita Sari 

30 Tika Shintia 

31 Umniati 

32 Vina Ambarwati 

33 Vita Widyaningsih 

34 Wening Delvia I 

35 Yennei Aryana 

36 Yuli Purwanti 
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DAFTAR NAMA KELOMPOK SIKLUS I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELOMPOK 1 

1. Eky Ermawati 

2. Fajar Kurnia Puteri 

3. Rita Desi Riswati 

4. Wening Delvia Indiana 

KELOMPOK 2 

1. Ayuk Putri Rahayu 

2. Farah Putri 

3. Sekar Asyaka 

4. Tika Shintia 

KELOMPOK 3 

1. Alvi Novita 

2. Anisa Latifatul Asma 

3. Erpa Dwi Jayanti 

4. Farika Ayuning Tyas 

KELOMPOK 4 

1. Fhitri 

2. Sitha Rosita 

3. Khanifah Vitha N 

4. Yennei Aryana 

KELOMPOK 5 

1. Elisa Octaviasari 

2. Heksa Agustiyaningrum 

3. Silvia Ayu Dwi Ismawati 

4. Vita Widyaningsih 

KELOMPOK 6 

1. Anninur Septi Wulandari 

2. Damar Suci Wulandari 

3. Septania Nur A`inni 

4. Vina Ambarwati 
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KELOMPOK 8 

1. Elisa Rahmawati 

2. Irawati 

3. Roudhotuw Wahyu N 

4. Resavia Krisma A 

KELOMPOK 7 

1. F. K. Putri Puji Indriyani 

2. Miftakul Munawaroh 

3. Saras Mediana 

4. Yuli Purwanty 

KELOMPOK 9 

1. Annisa F. S 

2. Desty N. A 

3. Nur Janah 

4. Umnia N 
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DAFTAR NAMA KELOMPOK SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELOMPOK 1 

5. Alvi Novita Alayani 

6. Aninur Septi W  

7. Annisa Fitria N.S  

8. Annisa Latifatul Asma 

KELOMPOK 2 

5. Ayuk Putri R  

6. Damar Suci W  

7. Desty Nur Annisa  

8. Eky Ermawati 

KELOMPOK 3 

5. Elisa Rahmawati  

6. Elisa Oktaviasari  

7. Erpa Dwi Jayanti  

8. F. K Putri Puji Indriani 

KELOMPOK 4 

5. Fajar Kurnia Putri  

6. Farika Ayuningtyas  

7. Farrah Putri Hanifah  

8. Fitri Ayu Lestari 

KELOMPOK 5 

5. Heksa Agustyaningrum  

6. Irawati 

7. Khanifah Vita N  

8. Miftakul Munawaroh 

KELOMPOK 6 

5. Nurjanah  

6. Roudhotuw Wahyu N  

7. Resavia Krisma Anjunisma  

8. Rita Desi Riswati 
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KELOMPOK 8 

5. Sita Rosita Sari  

6. Tika Shintia  

7. Umniati  

8. Vina Ambarwati 

KELOMPOK 7 

5. Saras Mediana  

6. Sekar Asyaka  

7. Septania Nur Ainni  

8. Silvia Ayu Dwi I 

KELOMPOK 9 

5. Vita Widyaningsih  

6. Wening Delvia I  

7. Yennei Aryana  

8. Yuli Purwanti 



137 

 

 
 

Daftar Nilai Siswa Kelas X AP Siklus I 

No Nama Nilai Keterangan 

1 Alvi Novita Alayani 76,6 Tuntas 

2 Aninur Septi W 43,3 Tidak Tuntas 

3 Annisa Fitria N.S 76,6 Tuntas 

4 Annisa Latifatul Asma 43,3 Tidak Tuntas 

5 Ayuk Putri R 80 Tuntas 

6 Damar Suci W 76,6 Tuntas 

7 Desty Nur Annisa 76,6 Tuntas 

8 Eky Ermawati 80 Tuntas 

9 Elisa Rahmawati 73,3 Tidak Tuntas 

10 Elisa Oktaviasari 76,6 Tuntas 

11 Erpa Dwi Jayanti 76,6 Tuntas 

12 F. K Putri Puji Indriani 80 Tuntas 

13 Fajar Kurnia Putri 76,6 Tuntas 

14 Farika Ayuningtyas 53,3 Tidak Tuntas 

15 Farrah Putri Hanifah 43,3 Tidak Tuntas 

16 Fitri Ayu Lestari 76,6 Tuntas 

17 Heksa Agustyaningrum 53,3 Tidak Tuntas 

18 Irawati 76,6 Tuntas 

19 Khanifah Vita N 80 Tuntas 

20 Miftakul Munawaroh 80 Tuntas 

21 Nurjanah 53,3 Tidak Tuntas 

22 Roudhotuw Wahyu N 80 Tuntas 

23 Resavia Krisma Anjunisma 76,6 Tuntas 

24 Rita Desi Riswati 86,6 Tuntas 

25 Saras Mediana 76,6 Tuntas 

26 Sekar Asyaka 76,6 Tuntas 

27 Septania Nur Ainni 60 Tidak Tuntas 

28 Silvia Ayu Dwi I 76,6 Tuntas 

29 Sita Rosita Sari 50 Tidak Tuntas 

30 Tika Shintia 76,6 Tuntas 

31 Umniati 83,3 Tuntas 

32 Vina Ambarwati 76,6 Tuntas 

33 Vita Widyaningsih 80 Tuntas 

34 Wening Delvia I 76,6 Tuntas 

35 Yennei Aryana 80 Tuntas 

36 Yuli Purwanti 76,6 Tuntas 

Rata-rata 71,81  
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Daftar Nilai Siswa Kelas X AP Siklus II 

No Nama Nilai Keterangan 

1 Alvi Novita Alayani 80 Tuntas 

2 Aninur Septi W 83,3 Tuntas 

3 Annisa Fitria N.S 76,6 Tuntas 

4 Annisa Latifatul Asma 66,6 Tidak Tuntas 

5 Ayuk Putri R 93,3 Tuntas 

6 Damar Suci W 76,6 Tuntas 

7 Desty Nur Annisa 76,6 Tuntas 

8 Eky Ermawati 83,3 Tuntas 

9 Elisa Rahmawati 83,3 Tuntas 

10 Elisa Oktaviasari 76,6 Tuntas 

11 Erpa Dwi Jayanti 83,3 Tuntas 

12 F. K Putri Puji Indriani 80 Tuntas 

13 Fajar Kurnia Putri 76,6 Tuntas 

14 Farika Ayuningtyas 80 Tuntas 

15 Farrah Putri Hanifah 76,6 Tuntas 

16 Fitri Ayu Lestari 83,3 Tuntas 

17 Heksa Agustyaningrum 93,3 Tuntas 

18 Irawati 66,6 Tidak Tuntas 

19 Khanifah Vita N 76,6 Tuntas 

20 Miftakul Munawaroh 80 Tuntas 

21 Nurjanah 76,6 Tuntas 

22 Roudhotuw Wahyu N 83,3 Tuntas 

23 Resavia Krisma Anjunisma 76,6 Tuntas 

24 Rita Desi Riswati 80 Tuntas 

25 Saras Mediana 66,6 Tidak Tuntas 

26 Sekar Asyaka 93,3 Tuntas 

27 Septania Nur Ainni 76,6 Tuntas 

28 Silvia Ayu Dwi I 80 Tuntas 

29 Sita Rosita Sari 83,3 Tuntas 

30 Tika Shintia 96,6 Tuntas 

31 Umniati 83,3 Tuntas 

32 Vina Ambarwati 76,6 Tuntas 

33 Vita Widyaningsih 80 Tuntas 

34 Wening Delvia I 76,6 Tuntas 

35 Yennei Aryana 83,3 Tuntas 

36 Yuli Purwanti 83,3 Tuntas 

Rata-rata 80,23  
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