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SARI 

Adit Azizi Rizal. 2013. “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar 

Mendiskripsikan Hubungan Antara Kelangkaan Sumberdaya dengan Kebutuhan 

Manusia yang Tidak Terbatas dengan Metode Pembelajaran Inquiry Siswa Kelas 

VIII di SMP Negeri 2 Patebon”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas 

Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dr. Kardoyo, M.Pd. 

Pembimbing II. Dra Harnanik, M.Si.  

Kata Kunci : Aktivitas, Hasil Belajar, Inquiry 

Hasil belajar siswa kelas VIII  pada materi mendeskripsikan hubungan 

antara kelangkaan sumberdaya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas 

belum memuaskan karena masih ada siswa yang belum memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang di tetapkan yaitu 75. Aktivitas siswa dalam 

belajar dikelas juga masih kurang, siswa cenderung diam sehingga  proses 

pembelajaran masih berpusat pada guru. Rendahnya prestasi belajar yang dicapai 

siswa salah satu faktor penyebabnya adalah metode pembelajaran yang digunakan 

oleh guru belum mampu meningkatkan gairah belajar para siswa.  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP 2 Patebon khususnya 

pada kelas VIII F yang berjumlah 33 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 

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

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

menggunakan metode pembelajaran inquiry. Untuk mengumpulkan data, peneliti 

menggunakan 2 (dua) instrumen pada setiap siklus, yakni tes tertulis pada setiap 

akhir siklus, dan lembar observasi aktivitas siswa. 

Hasil pada siklus I maupun siklus II terlihat bahwa nilai rata-rata hasil 

belajar siswa meningkat dari skor awal yaitu dari rata-rata awal sebesar 69,72 

menjadi 76 pada siklus I dan 84 pada siklus II dan ketuntasan klasikal dari 41% 

menjadi 73% pada siklus I dan 94% pada siklus II. Aktivitas belajar siswa dan 

lembar pengamatan guru juga meningkat pada siklus I dan Siklus II menunjukan 

bahwa dengan penerapan metode pembelajaran inquiry aktivitas siswa mencapai 

70% pada siklus I dan 95 pada siklus II. Sedangkan prosentase peningkatan 

aktivitas guru yaitu 78,57% pada siklus I menjadi 96,42% pada siklus II. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dalam kelas 

dengan metode pembelajaran inquiry mampu meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa, dan ketuntasan klasikal siswa juga meningkat kearah yang lebih 

baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan guru tentang 

penggunaan metode pembelajaran inquiry dan dapat digunakan dalam 

pembelajaran selanjutnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Proses pendidikan merupakan kegiatan pembelajaran yang terdiri dari 

dua konsep yang berbeda yaitu belajar dan mengajar yang pada hakekatnya 

tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.  Proses belajar megajar 

merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru 

sebagai pemegang peranan utama. Pendidikan merupakan salah satu faktor 

untuk menentukan maju mundurnya suatu bangsa, maka untuk menghasilkan 

sumber daya manusia sebagai subyek dalam pembangunan yang baik, 

diperlukan modal dari hasil pendidikan itu sendiri. Upaya untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilakukan antara lain melalui 

pelatihan dan penataran untuk meningkatkan kualitas guru, penyempurnaan 

kurikulum, peningkatan  sarana dan prasarana, peningkatan mutu manajemen 

sekolah. 

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mengkaitkan diri secara 

langsung dengan kebutuhan masyarakat. Keluaran (output) pendidikan pada 

intinya agar manusia dapat mencapai keberhasilan hidup yang maksimal, 

sehingga pendidikan harus mengarah pada kebutuhan masyarakat sesuai 

dengan tuntutan jaman. “Dalam proses pembelajaran output tersebut meliputi 

hasil belajar yang berupa pengetahuan sikap, ketrampilan, dan nilai” 

(Achmad Munib, 2007:41). 

“Hasil belajar sebagai output pembelajaran merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. 
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Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang 

dipelajari oleh pembelajar” (Catharina,2007:5-6). Jadi dapat disimpulkan 

hasil belajar merupakan perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya 

salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. 

Menurut Purwanto dalam Thobroni dan Mustofa (2011:31-34) 

berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar dipengaruhi oleh berbagai 

macam faktor, diantaranya adalah faktor Individual dan faktor sosial.  

Faktor individual adalah faktor yang ada pada diri seseorang itu 

sendiri. Yang diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) faktor 

kematangan atau pertumbuhan, 2) faktor kecerdasan atau inteligensi, 

3) faktor latihan dan ulangan, 4) faktor motivasi, 5) faktor pribadi. 

Sedangkan faktor sosial adalah faktor yang ada di luar individu, yang 

diantaranya yaitu: 1) faktor keluarga atau keadaan rumah tangga, 

suasana keluarga yang baik turut menentukan bagaimana dan sampai 

dimana belajar dialami anak-anak. 2) faktor guru dan cara 

mengajarnya, saat anak belajar disekolah, faktor guru dan cara 

mengajarnya merupakan faktor yang penting. 3) faktor alat-alat yang 

digunakan dalam belajar, faktor guru dan cara mengajarnya berkaitan 

erat dengan ketersediaan alat-alat pelajaran yang tersedia disekolah. 4) 

faktor lingkungan dan kesempatan yang tersedia, seorang anak yang 

memiliki intelegensi yang baik, dari keluarga yang baik, bersekolah di 

sekolah yang keadaan guru-gurunya baik, dan fasilitasnya baik.5) 

faktor motivasi sosial, motivasi sosial dapat berasal dari orang tua 

yang selalu mendorong anak untuk rajin belajar, motivasi dari orang 

lain, seperti dari tetangga, sanak-saudara, teman-teman sekolah, dan 

teman sepermainan. 

SMP 2 Patebon merupakan salah satu SMP Negeri yang ada di 

Kabupaten Kendal. Sebagai salah satu sekolah negeri yang sudah 

terakreditasi A, SMP N 2 Patebon senantiasa meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Kurikulum yang digunakan di SMP N 2 Patebon saat ini 

adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dasar penilaian 

terhadap prestasi menggunakan ketentuan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang telah ditetapkan sesuai dengan surat edaran dari Kepala Sekolah 



3 

 

 

 

untuk Mata Pelajaran IPS yaitu sebesar 75. Dari hasil observasi awal data 

aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar dikelas dapat dilihat dalam 

tabel 1.1 hasil observasi aktivitas siswa sebagai berikut:  

Tabel 1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

No Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 4 

1 Kehadiran siswa dalam kegiatan belajar mengajar    √ 

2 Perhatian siswa terhadap penjelasan guru  √   

3 Menulis yang relevan dengan KBM  √   

4 Aktivitas siswa dalam mengerjakan soal secara individu √    

5 Aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar  √   

6 Melakukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan 

pelajaran 
 √   

7 Kemampuan siswa dalam menyampaikan hasil 

pekerjaannya 
√    

8 Keberanian siswa untuk maju kedepan √    

9 Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan  √   

10 Keberanian siswa dalam menanggapi pertanyaan yang 

diberikan oleh guru 
√    

 Jumlah 4 5 0 1 

 Jumlah Skor 4 10 0 4 

 Jumlah Skor Maksimal 40 

 Persentase Nilai Skor 45% 

Sumber : Hasil pengamatan aktivitas siswa 

 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa observasi 

menunjukan 45% siswa aktif dalam proses belajar dalam kelas, yaitu dengan 

jumlah skor 18 dan separuhnya lagi adalah siswa yang belum aktif, sehingga 

kesimpulanya banyak siswa yang belum aktif dalam proses pembelajaran 

yang diterapkan oleh guru di dalam kelas. Sedangkan data prosentase daftar 

ketuntasan hasil belajar nilai ulangan harian siswa di kelas VIII (Delapan) 

yaitu dapat dilihat dalam tabel 1.2 sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 

Daftar Ketuntasan Nilai Ulangan Harian siswa kelas VIII 

No Kelas 

UH KD 4.1  UH KD 4.2 UH KD 4.3 

Tuntas 

(%) 

Tidak 

Tuntas 

(%) 

Tuntas 

(%) 

Tidak 

Tuntas 

(%) 

Tuntas 

(%) 

Tidak 

Tuntas 

(%) 

1. VIII A 62 34 80 20 82 18 

2. VIII B 60 40 79 21 72 28 

3. VIII C 66 34 77 23 69 31 

4. VIII D 69 31 72 28 77 23 

5. VIII E 66 34 75 25 66 34 

6. VIII F 55 45 66 34 62 38 

7. VIII G 62 38 72 28 79 21 

Sumber : Daftar nilai ulangan harian siswa 

Keterangan : 

KD 4.1 : Mendeskrisikan hubungan antara kelangkaan sumber daya dan 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas 

KD 4.2 : Mendeskipsikan pelaku ekonomi: rumah tangga, masyarakat, 

perusahaan, koperasi, dan negara 

KD 4.3 : Mengidentifikasi bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi 

masyarakat 

Dari tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa persentase nilai 

ulangan harian materi mendeskrisikan hubungan antara kelangkaan sumber 

daya dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas adalah yang paling rendah. 

Adapun kelas yang paling rendah adalah Kelas VIII F dengan prosentase 

kelulusan nilai Ulangan harian sebesar 55%. Hal ini menunjukan masih 

rendahnya penguasaan materi terhadap materi tersebut. 

Dari hasil wawancara dengan guru IPS di SMP Negeri 2 Patebon, 

Bapak Minto Direjo, S.Pd, diketahui bahwa siswa mengalami kesulitan pada 

materi mendeskrisikan hubungan antara kelangkaan sumber daya dan 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Hal ini bisa dilihat dari nilai ulangan 

harian siswa sebagai berikut:  
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Tabel 1.3 

Daftar Ketuntasan Nilai Ulangan Harian Siswa KD. 4.1 

No Kelas 

KD 4.1 

T.1 T.2 T.3 

Tuntas 

(%) 

Tidak 

Tuntas 

(%) 

Tuntas 

(%) 

Tidak 

Tuntas 

(%) 

Tuntas 

(%) 

Tidak 

Tuntas 

(%) 

1. VIII F 55 45 66 34 62 38 

Sumber : Daftar nilai ulangan harian siswa 

Keterangan : 

T.1 : Mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber daya 

dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas 

T.2 : Mendeskripsikan pelaku ekonomi: rumah tangga, masyarakat, 

perusahaan, koperasi, dan negara 

T.3 : Mengidentifikasi bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi 

masyarakat 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, prosentase kelulusan nilai 

ulangan siswa yang paling rendah adalah pada materi mendeskripsikan 

hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan kebutuhan manusia yang 

tidak terbatas yaitu sebesar 41%. Hal ini menunjukan masih rendahnya 

penguasaan siswa terhadap materi tersebut. Untuk itu perlu adanya upaya 

untuk memperbaiki aktifitas dan hasil belajar siswa tersebut, supaya aktivitas 

dan hasil belajar siswa meningkat dan memenuhi KKM yang ditetapkan. 

Siswa memerlukan suasana yang baru dengan metode dan media 

pembelajaran yang menarik yang dapat meningkatkan penguasaan siswa 

terhadap materi tersebut, sehingga akan berimbas pada meningkatnya 

aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Dalam rangka peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa, guru 

dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata 
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pelajaran,  karakter materi, kondisi lingkungan dan karakteristik siswa. Dari 

berbagai metode pembelajaran yang ada, tentu saja masing-masing memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Melihat hal ini, semestinya di dalam penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran pada kompetensi dasar 

mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas, guru harus mampu merancang 

interaksi yang harmonis antarkomponen sistem pembelajaran sehingga 

pembelajaran berlangsung dalam suasana fun, demokratis dan 

menyenangkan ( joyfull teaching and learning) yang dapat membuat siswa 

mudah memahami pelajaran yang diajarkan.  

Materi mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber daya 

dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas merupakan salah satu materi 

dalam pelajaran ekonomi di SMP lebih khusus pada kelas VIII (delapan). 

Materi pokok dalam pokok bahasan ini yaitu kelangkaan sumber daya 

ekonomi, usaha-usaha manusia dalam mengatasi kelangkaan, dan skala 

prioritas, yaitu bersifat pemahaman dan penerapan. Untuk itu diperlukan 

suatu metode pembelajaran yang mempunyai langkah awal merumuskan 

permasalahan (eksplorasi), karena pada materi kelangkaan lebih mudahnya 

menerangkan pada siswa dengan mengeksplorkan permasalahan, yaitu 

dengan memberikan media film dan gambar-gambar kelangkaan, contohnya 

gambar antrian bensin. Dengan melihat gambar dan film kelangkaan, maka 

dengan sendirinya siswa dapat merumuskan permasalahan (eksplorasi), 

sehingga siswa dapat mendefinisikan apa itu yang dinamakan kelangkaan. 
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Untuk itu diperlukan metode pembelajaran yang mempunyai langkah 

awal merumuskan permasalahan (eksplorasi), agar antara karakteristik materi 

dengan karakteristik metode pembalajaran yang digunakan bisa cocok. Suatu 

metode pembelajaran yang mempunyai langkah awal merumuskan 

permasalahan (eksplorasi) yaitu metode pembelajaran inquiry. Lankah 

metode pembelajaran inquiry yaitu : (1) merumuskan permasalahan, (2) 

merumuskan hipotesis (3) mengumpulkan data (4) menguji hipotesis dan (5) 

membuat kesimpulan. 

Kegiatan pembelajaran inquiry diawali dengan eksplorasi konsep, 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasan sesuai 

dengan pengetahuan awal yang mereka miliki. Siswa diberi kesempatan 

untuk mencari sendiri jawaban permasalahan yang diberikan, dan hal lainnya 

berdasarkan pengalaman sendiri. Dengan demikian, metode pembelajaran ini 

dapat meningkatkan potensi intelektual siswa. Dalam pembelajaran inquiry 

siswa didorong untuk belajar melalui keterlibatan aktif mereka dengan 

konsep-konsep dan prinsip. 

Jadi dalam metode pembelajaran ini siswa diajak kerja mandiri, siswa 

tidak belajar dangan cara menghafal, siswa lebih banyak belajar sendiri, baik 

secara individu maupun kelompok harus aktif mencari, menggali dan 

menemukan sendiri pengatahuannya. Sehingga  sistem belajar mengajar tidak 

berpusat pada guru (teacher centered). Didalam metode pembelajaran ini 

tugas guru hanyalah meluruskan dan memberikan bantuan serta mengarahkan 

(scaffolding) sebagai fasilitator dan pembimbing. Dengan demikian dalam 

proses belajar mengajar guru hanya meluruskan jika terjadi kesalahan 
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pemahaman yang dihadapi oleh siswa. Maka sistem belajar mengajar menjadi 

milik siswa dengan seutuhnya, siswa dituntut aktif dalam proses belajar 

mengajar, mencari, menggali dan merumuskan sendiri pengetahuannya, 

dengan aktifnya siswa dalam proses belajar mengajar maka dengan sendirinya 

hasil belajar siswa akan meningkat. Maka dapat diartikan bahwa metode 

pembelajaran inquiry cocok untuk mengatasi masalah tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar 

Mendeskripsikan Hubungan Antara Kelangkaan Sumberdaya dengan 

Kebutuhan Manusia yang Tidak Terbatas dengan Metode Pembelajaran 

Inquiry Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 2 Patebon”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.1.1 Apakah metode pembelajaran Inquiry dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dalam materi mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan 

sumber daya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas kelas VIII 

F SMP Negeri 2 Patebon 

1.2.2 Apakah metode pembelajaran Inquiry dapat meningkatkan hasil 

belajar materi mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber 

daya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas siswa kelas VIII 

F di SMP Negeri 2 Patebon 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui apakah metode pembelajaran Inquiry dapat 

meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa kelas VIII F materi 
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mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas  di SMP Negeri 2 Patebon 

1.3.2 Untuk mengetahui apakah metode pembelajaran Inquiry dapat 

meningkatkan aktivitas siswa, materi mendeskripsikan hubungan antara 

kelangkaan sumber daya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas 

siswa kelas VIII F di SMP Negeri 2 Patebon. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1.4.1 Bagi siswa 

a. Dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar pada 

materi kelangkaan sumber daya ekonomi 

b. Dapat meningkatkan keaktifan siswa didalam kelas 

1.4.2 Bagi Guru 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai reverensi atau masukan tentang 

metode pembelajaran inquiry yang dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa. 

1.4.3 Bagi Sekolah 

Sebagai bahan pemberian alternatif pendekatan pembelajaran dalam 

mata pelajaran ekonomi khususnya materi kelangkaan sumber daya 

ekonomi 

1.4.4 Bagi Peneliti lain 

Sebagai bahan / gambaran bagi peneliti lain untuk dapat 

mengembangkan penelitian sejenis dengan ruang lingkup yang lebih 

luas. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIK 

2.1 Tinjauan Tentang Belajar 

2.1.1. Belajar 

Beberapa pakar pendidikan mendefinisikan belajar adalah “perubahan 

tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan 

oleh pengalamannya yang berulang-ulang” (Hilgard dan Bower dalam 

Thobroni dan Mustofa 2011:19). Sedangkan menurut (Hamalik 2011:29) 

“belajar bukan suatu tujuan tetapi merupakan suatu proses untuk mencapai 

tujuan”. Jadi belajar merupakan langkah-langkah atau  proses yang 

ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Dengan belajar orang akan 

memperoleh pengalaman sebagai bekal untuk menjalani hidup dalam 

lingkungan masyarakat. “Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau 

penampilan, dangan serangkaian kegiatan, misalnya dangan membaca, 

mengamati, mendengar, meniru, dan sebagainya” (Hamdani, 2011:21). 

Bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan 

tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi 

tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Tingkah laku manusia 

terdiri dari sejumlah aspek yaitu: pengetahuan, pengertian, kebiasaan, 

ketrampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau 

budi pekerti dan sikap. Kalau seseorang telah malakukan perbuatan 

belajar, maka akan terlihat terjadinya perubahan dalam salah satu 

aspek tingkah laku tersebut. (Hamalik 2011:30) 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses atau usaha dari seseorang untuk melakukan perubahan pada dirinya 

melalui kegiatan-kegiatan tertentu, sehingga memiliki kecakapan, 

ketrampilan, dan pengertian baru tentang hal-hal yang dipelajarinya. 
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2.1.2. Unsur-unsur Belajar 

Menurut Gagne dalam Anni (2011:84) “belajar merupakan sebuah 

sistem yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang saling kait mengait 

sehingga menghasilkan perubahan perilaku”. Beberapa unsur yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

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

pelatihan, warga belajar yang sedang melakukan kegiatan belajar. 

b. Rangsangan (Stimulus), peristiwa yang merangsang penginderaan 

peserta didik. 

c. Memori. Memori yang ada pada peserta didik berisi berbagai 

kemampuan yang berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang 

dihasilkan dari kegiatan belajar sebelumnya.  

d. Respon. Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori. (Gagne 

dalam Anni, 2011:84).  

 

Keempat unsur belajar tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

Kegiatan belajar akan terjadi pada diri peserta didik apabila terdapat 

interaksi anatara 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. 

2.2 Aktivitas Belajar  

Sardiman (2007:97) menyatakan bahwa “dalam kegiatan belajar, 

subjek didik atau siswa harus aktif berbuat. Dengan kata lain bahwa dalam 

belajar sangat diperlukan adanya aktivitas. Tanpa aktivitas, proses belajar 

tidak mungkin berlangsung dengan baik”. 

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 didalam misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan 

orang lain. 
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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 didalamnya antara lain: 

melakukan percobaan, membuat kontruksi, metode mereparasi, 

bermain, berkebun, berternak. 

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. 

 

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. 

2.3 Hasil Belajar 

“Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta 

didik setelah mengalami kegiatan belajar” (Anni, 2007: 5). Perolehan aspek-

aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

peserta didik. Oleh karena itu apabila peserta didik mempelajari 

pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh 

adalah berupa penguasaan konsep. Menurut Bloom dalam Thobroni dan 

Mustofa (2011:23-24) membagi hasil belajar menjadi tiga ranah, yaitu 

sebagai berikut. 

1. Ranah kognitif, berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. 

2. Ranah afektif, berkaitan dengan penerimaan, penaggapan, 

penilaian, pengorganisasian, dan pembentukan pola hidup. 
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3. Ranah psikomotorik, berkaitan degan persepsi, kesiapan, gerakan 

terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian, dan 

kreativitas. 

Dalam hal ini hasil belajar yang diharapkan adalah peserta didik 

memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan kecakapan berfikir yang baik. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa prestasi atau hasil belajar adalah nilai yang 

dicapai oleh seseorang dengan kemampuan yang maksimal. 

2.4 Metode Pembelajaran Inquiry  

Pengajaran berdasarkan inquiry  adalah “suatu strategi yang berpusat 

pada siswa dimana kelompok siswa inquiry kedalam suatu isu atau mencari 

jawaban terhadap isi pertanyaan melalui suatu prosedur yang digariskan  

secara jelas dan sturktural kelompok” Trowbridge dan Kourilsky dalam 

Hamalik (2011:220).  

Menurut Gulo dalam Trianto (2011:135) Strategi inquiri berarti suatu 

rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh 

kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, 

kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri 

penemuannya dengan penuh percaya diri.  

Sehingga proses belajar melalui inquiry dapat membentuk dan 

mengembangkan konsep pada diri siswa, menanamkan dasar-dasar berpikir 

ilmiah untuk mengembangkan kreatifitas dalam memecahkan permasalahan. 

“Proses inquiry menuntut guru bertindak sebagai fasilitator, nara sumber, 

dan penyuluh kelompok, para siswa didorong untuk mencari pengetahuan 

sendiri, bukan dijejali dengan pengetahuan” Hamalik (2011:221). Dengan 

demikian proses belajar mengajar menuntut adanya suasana bebas di dalam 

kelas, dimana setiap siswa tidak merasakan adanya tekanan atau hambatan 

untuk mengemukakan pendapatnya, aspek sosial di dalam kelas dan suasana 

terbuka yang mengundang siswa untuk berdiskusi. Menurut Eggen dan 
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Kauchak dalam Amri dan Ahmadi (2011:95) metode pembelajaran inquiry 

mempunyai beberapa tahapan yaitu dalam tabel 2.1 sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Tahapan Metode Pembelajaran Inquiry 

Fase   Perilaku Guru 

Merumuskan 

pertanyaan atau 

masalah 

Guru membimbing siswa, mengidentifikasi masalah, dan 

masalah dituliskan di papan tulis. 

Guru membagi siswa dalam kelompok 

Siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar, siswa 

membuat kelompok 4-5 orang 

Merumuskan 

Hipotesis  

Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk curah 

pendapat dalam merumuskan hipotesis. Guru 

membimbing siswa dalam merumuskan hipotesis 

Siswa mendiskusikan masalah dalam kelompok untuk 

merumuskan hipotesis 

Mengumpulkan 

Data 

Guru memberi kesempatan pada tiap kelompok untuk 

mencari informasi, data, dan fakta yang diperlukan untuk 

menjawab hipotesis atau masalah 

Siswa mencari informasi, data, dan fakta yang diperlukan 

untuk menjawab hipotesis atau masalah. 

Menguji Hipotesis Guru memberi kesempatan pada tiap kelompok untuk 

menyampaikan hasil pengelolaan data yang terkumpul 

dan memaparkanya didepan kelas. 

Siswa mempresentasikan hasil pengelolaan data yang 

terkumpul dengan kelompoknya didepan kelas. 

Membuat 

Kesimpulan 

Guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan 

Siswa menyimak dan memahami kesimpulan yang 

dijelaskan oleh guru 

Inquiry merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan guru untuk 

mengajar di depan kelas. Pelaksanaannya adalah guru membagi tugas 

kepada siswa untuk meneliti suatu masalah dikelas. Siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok, dan tiap kelompok mendapat tugas tertentu. Mereka 

mempelajari, meneliti, atau membahas tugasnya didalam kelompok. Setelah 

itu, mereka mendiskusikannya dan membuat laporan. Dengan menggunakan 

teknik ini, guru memiliki tujuan, yaitu agar siswa terdorong untuk 

melaksanakan tugas dan aktif mencari sendiri serta meneliti pemecahan 
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masalah. Mereka mencari sumber sendiri dan belajar bersama kelompok. 

Menurut Amin dalam Amri dan Ahmadi (2011: 117) inquiry sebagai 

strategi pembelajaran memiliki beberapa keuntungan. 

1. Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri 

2. Menciptakan suasana akademik yang mendukung berlangsungnya 

pembelajaran yang berpusat pada siswa 

3. Membantu siswa mengembangkan konsep diri yang positif 

4. Meningkatkan pengharapan sehingga siswa mengembangkan ide 

untuk menyelesaikan tugas dengan caranya sendiri 

5. Mengembangkan bakat individual secara optimal 

6. Menghindarkan siswa dari cara belajar menghafal 

Dengan demikian siswa mendapat kesempatan untuk merumuskan 

masalah yang dihadapinya, membuat konsep, dan prinsip melalui 

pengalaman secara langsung. Jadi siswa bukan hanya belajar dengan 

membaca kemudian menghafal materi dari buku-buku teks atau berdasarkan 

informasi dan ceramah dari guru saja, tetapi juga mendapatkan kesempatan 

untuk berlatih mengembangkan ketrampilan berpikir. 

2.5 Materi Kelangkaan Sumber Daya Ekonomi 

2.5.1 Kelangkaan 

Kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas 

kebutuhan jumlahnya tidak terbatas. Padahal kebutuhan tersebut harus 

dipenuhi. Disinilah timbul permasalahan ekonomi yang disebut kelangkaan. 

Jadi apakah kelangkaan itu? 

Kelangkaan disebut  juga scarcity adalah suatu keadaan dimana 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada jumlah alat pemuas 

kebutuhan yang terbatas. 

2.5.2 Usaha manusia dalam mengatasi kelangkaan 
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Apabila kita ingin memenuhi kebutuhan, kita tidak mampu 

menyediakan semua barang dan jasa, sedangkan apabila kita hanya 

menyediakan barang dan jasa tertentu berarti sebagian kebutuhan kita tidak 

terpenuhi. 

Faktor-faktor yang menyebabkan terbatasnya alat pemuas kebutuhan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Banyaknya kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa 

2. Terbatasnya sumber daya dan bahan baku 

3. Diperlukan pengorbanan untuk memperolehnya 

4. Sifat manusia sebagai makhluk ekonomi yang tidak pernah puas. 

Untuk mengatasi kelangkaan tersebut manusia harus bertindak secara 

rasional. Rasional artinya berpikir dan berbuat berdasarkan kemampuan akal 

sehat. Kemudian bagaimana cara memanfaatkan barang dan jasa secara 

rasional? Caranya yaitu dengan membuat “Daftar Skala Prioritas”. 

2.5.3 Daftar Skala Prioritas 

Dengan adanya kelangkaan, maka manusai harus melakukan tindakan 

alternatif dalam memenuhi kebutuhan. Tindakan ini disebut skala prioritas. 

Yang dimaksud daftar skala prioritas adalah suatu daftar yang membuat 

urutan kebutuhan yang mulai dari kebutuhan yang paling penting hingga 

yang kurang penting disertai dengan perkiraan baiaya yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun manfaat dibuatnya daftar skala 

prioritas sebagai berikut: 

1. Mencegah pemborosan sumber daya 

2. Pemenuhan kebutuhan secara terencana dan teratur 

Langkah-langkah menyusun daftar skala prioritas yaitu sebagai berikut: 
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1. Tentukan semua kebutuhan yang kita inginkan disertai perkiraan biuaya 

yang diperlukan. 

2. Tentukan urutan kebutuhan mulai dari kebutuhan yang paling penting 

hingga yang tidak penting. 

3. Tetapkan berapa kemampuan keuangan yang kita miliki. 

4. Berdasarkan urutan kebutuhan disesuaikan dengan kemampuan 

keuangan, tentukan kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi. 

Contoh Daftar Skala Prioritas: 

Tabel 2.2 Daftar Skala Prioritas Kebutuhan Bulan November 2012 

 Keluarga Bpk. Adi Nugroho 

 

Berdasarkan contoh doatas, kemampuan kenangan Bp. ADI hanya 

Rp.1000.000,00 maka kebutuhan yang dapat dipenuhi hanya kebutuhan 

prioritas nomor 1-9. Seandainya kemampuan keuangan Rp. 2.000.000,00 

maka prioritas kebutuhan yang dapat dipenuhi adalah nomor 1-11 dan 

sisanya Rp. 845.000,00 sebagai tabungan untuk membeli prioritas  ke-12 

yaitu telavisi. Seandainya kemampuan keuangan hanya Rp. 600.000,00 

NO Jenis Kebutuhan Perkiraan 

Biaya 

Dipenuhi / 

Tidak 

Kemampuan 

Keuangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Beras 

Sayuran dan  lauk  pauk 

Biaya sekolah anak 

Biaya listrik dan air 

Obat-obatan 

Uang saku anak 

Bensin, Oli sepeda motor 

Menjenguk orang sakit, arisan 

Mengganti pakaian seragam anak 

Mengganti sepatu anak 

Tabungan 

Televisi 

VCD 

Antena Parabola 

Rp.    100.000 

Rp.    300.000 

Rp.    100.000 

Rp.      60.000 

Rp.      25.000 

Rp.      60.000 

Rp.    200.000 

Rp.    100.000 

Rp.      60.000 

Rp.    100.000 

Rp.      50.000 

Rp. 1.500.000 

Rp.    500.000 

Rp. 1.500.000 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

- 

- 

- 

- 

- 

Rp.1000.000 

JUMLAH 
RP. 4.635.000   
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maka prioritas kebutuhan yang dapat dipenuhi adalah 1-5 dan masih sisa 

Rp.15.000,00 untuk prioritas nomor 6. Daftar skala prioritas sebaiknya 

selalu dibuat oleh setiap keluarga, agar kebutuhan yang lebih penting dapat 

terpenuhi terlebih dahulu. Bila daftar skala prioritas ini tidak dibuat maka 

dimungkinkan terjadilah kekeliruan dalam pemenuhan kebutuhan, yaitu 

kebutuhan yang lebih penting justru tidak terpenuhi, sedangkan kebutuhan 

yang tidak penting justru terpenuhi. 

2.6 Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Ada beberapa penelitian yang menunjukan bahwa metode pembelajaran 

inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar siswa, diantaranya :  

1. Hamid Darmadi (2010:4) yang berjudul “Pembelajaran IPS melalui 

metode inquiry pada siswa SMP Negeri di kabupaten Bengkayang (Studi 

Pengembangan Metode Pembelajaran IPS di SMP Negeri Kabupaten 

Bengkayang Tahun pelajaran 2010/2011)”. Menyimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan mutu pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sebelum 

dan sesudah diterapkan metode inkuiri pada siswa SMP Negeri di 

Kabupaten bengkayang. 

2. Sapri D.W. (2008:14) yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Melalui Metode Inquiry Dengan Media Vocher Pada Pembelajaran 

Materi Pajak Kelas VII G SMP Negeri 1 Karanglewas Tahun Pelajaran 

2007/2008”. Menyimpulkan bahwa pendekatan inquiry dapat 

dilaksanakan pada pembelajaran IPS, sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

2.7 Kerangka Berpikir 
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Belajar merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

memperoleh suatu pengalaman atau pengetahuan. Sedangkan mengajar, 

tidak hanya memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi harus 

dapat membuat suasana lingkungan yang harmonis sehingga menciptakan 

kondisi belajar bagi siswa. Guru sebagai pengajar memiliki tugas 

memberikan fasilitas dan kemudahan bagi suatu kegiatan belajar siswa 

untuk mencapai tujuan yang maksimal. Sedangkan belajar sendiri tidak 

hanya usaha menguasai pengetahuan saja tetapi juga suatu aktivitas baik 

fisik maupun mental untuk merubah diri siswa ke arah yang lebih baik 

sebagai hasil pengalamannya sendiri. Pada dasarnya keberhasilan belajar 

mengajar dapat dilihat dari prestasi belajar siswa. 

Seorang guru memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan 

suatu pembelajaran. Guru menumbuhkan motivasi dalam diri siswa, dan 

membuat siswa tertarik pada materi pelajaran yang disampaikan sehingga 

mendorong siswa untuk aktif belajar. Motivasi ini dapat terjadi apabila guru 

dapat menciptakan kualitas pembelejaran yang tinggi dan pada akhirnya 

akan menimbulkan hasil belajar yang tinggi pula. 

Dalam rangka peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa, guru 

dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran, materi, kondisi lingkungan, dan karakteristik siswa. Dari berbagai 

metode pembelajaran yang ada, tentu saja masing-masing memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Melihat hal ini, semestinya didalam penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran pada kompetensi dasar kelangkaan 

sumber daya ekonomi, guru harus mampu merancang interaksi yang 
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harmonis antar komponen sistem pembelajaran, sehingga pembelajaran 

berlangsung dalam suasana fun, demokratis dan menyenangkan, yang dapat 

membuat siswa mudah memahami pelajaran yang diajarkan. 

Materi mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber daya 

dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas merupakan salah satu materi 

dalam pelajaran ekonomi di SMP lebih khusus pada kelas VIII (delapan). 

Materi pokok dalam pokok bahasan ini yaitu kelangkaan sumber daya 

ekonomi, usaha-usaha manusia dalam mengatasi kelangkaan, dan skala 

prioritas, yaitu bersifat pemahaman dan penerapan. Untuk itu diperlukan 

suatu metode pembelajaran yang mempunyai langkah awal merumuskan 

permasalahan (eksplorasi), karena pada materi kelangkaan lebih mudahnya 

menerangkan pada siswa dengan mengeksplorkan permasalahan, yaitu 

dengan memberikan media film dan gambar-gambar kelangkaan, contohnya 

antrian bensin. Dengan melihat gambar dan film kelangkaan, maka dengan 

sendirinya siswa dapat merumuskan permasalahan (eksplorasi), sehingga 

siswa dapat mendefinisikan pengertian dari kelangkaan. 

Untuk itu diperlukan metode pembelajaran yang mempunyai langkah 

awal merumuskan permasalahan (eksplorasi), agar antara karakteristik 

materi dengan karakteristik metode pembalajaran yang digunakan bisa 

cocok. Suatu metode pembelajaran yang mempunyai langkah awal 

merumuskan permasalahan yaitu metode pembelajaran inquiry. Lankah 

metode pembelajaran inquiry yaitu : (1) merumuskan permasalahan, (2) 

merumuskan hipotesis (3) mengumpulkan data (4) menguji hipotesis dan (5) 

membuat kesimpulan. 
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Kegiatan pembelajaran inquiry diawali dengan eksplorasi konsep, 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasan 

sesuai dengan pengetahuan awal yang mereka miliki. Siswa diberi 

kesempatan untuk mencari sendiri jawaban permasalahan yang diberikan, 

dan hal lainnya berdasarkan pengalaman sendiri. Dengan demikian, metode 

pembelajaran ini dapat meningkatkan potensi intelektual siswa. Dalam 

pembelajaran inquiry siswa didorong untuk belajar melalui keterlibatan aktif 

mereka dengan konsep-konsep dan prinsip. 

Dengan menggunakan metode pembelajaran inquiry diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas siswa selama proses pembelajaran dan juga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, sehingga ketuntasan belajar klasikal siswa 

dapat mencapai sekurang-kurangnya 75% dari keseluruhan siswa yang ada 

dalam kelas tersebut. Kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut 
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 Gambar 2.1 Keranka Berpikir Penelitian 

 

TINDAKAN 

Model 

Pembelajaran 

inquiry 

Aktivitas dan 

hasil belajar 

siswa rendah 

 

Kondisi akhir 

 

Materi mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber 

daya dengan kebutuhan manusia (Bersifat pemahaman dan 

penerapan) 
 

Model Ceramah 

 langkah-langkah : 

 Guru menjelaskan materi 

kepada siswa 

 Guru memberikan tugas 
kepada siswa untuk 

dikerjakan 

 Kemudian guru membahas 

tugas yang diberikan 

kepada siswa 

 

Kondisi awal 

 

Sifat kritis dan daya kreativitas 

siswa kurang, karena interaksi 

guru lebih dominan, siswa 

kurang diberi kesempatan untuk 

bertanya dan berdiskusi, siswa 

kurang diberi kesempatan untuk 

menyelesaikan masalah secara 

mandiri dan berkelompok 

 

Proses  Penerapan Model Pembelajaran Inquiry  

Langkah : 

1. Menyajikan  petanyaan atau permasalahan  
- Guru membimbing siswa, mengidentifikasi masalah, dan 

masalah dituliskan di papan tulis. Guru membagi siswa dalam 

kelompok 

- Siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar, siswa membuat 

kelompok 4-5 orang  

2. Merumuskan  hipotesis  

- Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mencurahkan 

pendapatnya dalam merumuskan hipotesis. Guru membimbing 

siswa dalam merumuskan hipotesis 

- Siswa mendiskusikan masalah dalam  kelompok untuk 

merumuskan  hipotesis 

3. Mengumpulkan Data 
- Guru memberi kesempatan pada setiap kelompok untuk mencari 

informasi, data, dan fakta yang diperlukan untuk menjawab 

hipotesis atau masalah 

- Siswa mencari informasi, data, dan fakta yang diperlukan untuk 

menjawab hipotesis atau masalah 

4. Menguji Hipotesis 

- Guru memberi kesempatan pada tiap kelompok untuk 

menyampaikan hasil pengelolaan data yang terkumpul dan 

memaparkanya didepan kelas. 

- Siswa mempresentasikan hasil pengelolaan data yang terkumpul 

dengan kelompoknya didepan kelas 
5. Membuat kesimpulan 

- Guru membimbing siswa dalam  membuat kesimpulan 

- Siswa menyimak dan memahami kesimpulan yang dijelaskan. 

 

Siswa lebih 

mandiri, 

kreatif, 

kritis dan 

partisipasi 

optimal 

 

Aktivitas dan hasil 

belajar siswa di kelas 

meningkat 

 

Tercapainya 

ketuntasan belajar 

siswa minimal 75 % 
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2.8 Hipotesis 

Dari kerangka berpikir di atas dan dengan dukungan beberapa teori dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Metode pembelajaran inquiry dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa materi mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumberdaya 

ekonomi siswa kelas VIII F SMP Negeri 2 Patebon. 

2. Metode pembelajaran inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

materi mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumberdaya 

ekonomi siswa kelas VIII F SMP Negeri 2 Patebon. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Patebon, 

Kabupaten Kendal yang beralamatkan di SMP Negeri 2 Patebon - Kendal yang 

beralamat di jalan raya Sunan Abinawa. 

3.2 Subyek Penelitian 

3.2.1 Siswa  

Dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling (sampel bertujuan) 

dipilih siswa kelas VIII F SMP Negeri 2 Patebon. Karena siswa kelas VIII F 

memiliki nilai rata-rata materi mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan 

sumber daya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, paling rendah dan 

juga keaktifan siswa dalam proses pembelajaran kurang, jika dibandingkan 

dengan kelas lain. Sehingga akan ditingkatkan hasil belajarnya dan keaktifan 

siswanya melalui metode pembelajaran inquiry. 

3.2.2 Guru  

Dalam hal ini, guru melakukan pembelajaran materi mendeskripsikan 

hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas di kelas VIII F SMP N 2 Patebon dengan menggunakan metode 

pembelajaran inquiry. 
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3.2.3 Observer 

Dalam hal ini peneliti berperan sebagai observer yang memantau 

berlangsungnya proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran 

inquiry. 

3.3 Rencana Tindakan 

 “Penelitian permasalahan ini merupakan penelitian tindakan kelas yaitu 

pengkajian terhadap praktis yang bersifat situasional dan kontekstual, yang 

ditujukan untuk menentukan tindakan yang tepat dalam rangka pemecahan 

masalah yang dihadapi, atau memperbaiki sesuatu” Rochman Natawijaya dalam 

Muslich (2009:9). Penelitian Tindakan Kelas ini akan dilaksanakan oleh peneliti 

sebagai pengamat jalanya proses pembelajaran di kelas dan guru bertindak 

sebagai pengajar yang menggunakan metode pembelajaran inquiry dengan tujuan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktik pembelajaran secara 

berkesinambungan. 

 

 

 

 

 

Gambar.3.1 Rencana Tindakan Mulyasa (2009:73) 

 Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus, yang masing-masing 

siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan reflesi. 

Proses yang mencakup 4 tahap ini disebut dengan satu siklus dan untuk siklus 

1. Rencana 

4. Refleksi 2. Tindakan 

2. Tindakan 4. Refleksi 

1. Rencana 

 

3. Observasi 

3. Observasi 

Siklus I Siklus II 
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kedua dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perbaikan pada siklus pertama 

dengan sub konsep yang sama yang belum tertuntaskan. 

Adapun rencana tindakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.3.1 Perencanaan  

Perencanaan tindakan dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah yaitu 

sebagai berikut : 

1. Melaksanakan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah operasional, 

bersama dengan guru bidang studi, menentukan tindakan pemecahan berupa 

penerapan perpaduan metode pembelajaran inquiry  

2. Membuat scenario pembelajaran dengan menyusun Rencana Pembejaran, 

dengan menggunakan metode inquiry 

3. Membuat lembar observasi kegiatan guru dan siswa untuk mengetahui 

bagaimana kondisi belajar mengajar di kelas menggunakan metode 

pembelajaran inquiry 

4. Membuat kisi-kisi instrument uji coba 

5. Membuat instumen 

6. Instrumen disusun berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat sebelumnya. 

7. Mengadakan uji coba instrument 

8. Sebelum digunakan untuk mengambil data penelitian instrument di uji coba 

terlebih dahulu untuk mengetahui validitas, realiabilitas, indeks kesukaran 

dan daya pembedanya. 
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3.3.2 Pelaksanaan Tindakan Kelas 

Guru memberikan penjelasan tentang bagaimana pelaksanaan metode 

pembelajaran inquiry kemudian menetapkan siswa dalam kelompok-kelompok. 

Pelaksanaan tindakan ini terdiri dari 2 siklus, yaitu : 

1) Siklus Satu 

a. Perencanaan 

1. Mengumpulkan dan menganalisis hasil ulangan harian materi 

mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas, dan nilai tugas, serta hasil 

observasi awal aktivitas peserta didik. 

2. Merancang pembelajaran dengan membentuk kelompok belajar 

3. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) materi 

mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan metode pembelajaran 

inquiry 

4. Membuat media pembelajaran yaitu soal-soal pertanyaan berupa kuis 

5. Memilih soal-soal latihan dari buku paket dan buku-buku IPS Ekonomi. 

6. Membuat lembar pengamatan aktivitas siswa 

7. Membuat soal-soal tes untuk melihat hasil tindakan kelas. 

b. Implementasi Tindakan 

Proses  Penerapan Metode Pembelajaran Inquiry  

Langkah : 

1. Menyajikan  petanyaan atau permasalahan  
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- Guru membimbing siswa, mengidentifikasi masalah, dan masalah 

dituliskan di papan tulis. Guru membagi siswa dalam kelompok 

- Siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar, siswa membuat kelompok 4-

5 orang  

2. Merumuskan  hipotesis  

- Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk curah pendapat dalam 

merumuskan hipotesis. Guru membimbing siswa dalam merumuskan 

hipotesis 

- Siswa mendiskusikan masalah dalam  kelompok untuk merumuskan  

hipotesis 

3. Mengumpulkan Data 

- Guru memberi kesempatan pada tiap kelompok untuk mencari informasi, 

data, dan fakta yang diperlukan untuk menjawab hipotesis atau masalah 

- Siswa mencari informasi, data, dan fakta yang diperlukan untuk 

menjawab hipotesis atau masalah 

4. Menguji Hipotesis 

- Guru memberi kesempatan pada tiap kelompok untuk menyampaikan 

hasil pengelolaan data yang terkumpul dan memaparkanya didepan kelas. 

- Siswa mempresentasikan hasil pengelolaan data yang terkumpul dengan 

kelompoknya didepan kelas 

5. Membuat kesimpulan 

- Guru membimbing siswa dalam  membuat kesimpulan 

- Siswa menyimak dan memahami kesimpulan yang dijelaskan oleh guru. 

c. Pengamatan (Observasi) 
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Saat pelaksanaan tindakan kelas, diobservasi oleh seorang pengamat. 

Pengamat mengisi lembar pengamatan aktivitas siswa yang berisi semua 

kegiatan siswa pada setiap pertemuannya dan member penilaian setiap butir 

pengamatannya. 

d. Refleksi 

Semua hasil dari implementasi tindakan dan hasil pengamatan oleh 

pengamat dikumpulkan, dianalisis dan dievaluasi, serta didiskusikan antara 

guru, pengamat dan siswa tentang kelebihan dan kelemahan tindakan pada 

siklus I sebagai bahan refleksi awal siklus II. Dari hasil refleksi dan diskusi 

antara guru, pengamat dan peserta didik pada siklus I, segera guru 

menyiapkan perencanaan untuk kegiatan siklus II. 

2) Siklus Dua 

a. Perencanaan Ulang 

1. Mengidentifikasi masalah dari evaluasi siklus I  

2. Merancang pembelajaran dengan membentuk kelompok yang heterogen 

dengan melihat hasil belajar pada siklus I 

3. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) materi 

mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan metode pembelajaran 

inquiry (menggunakan media film kelangkaan dan power point) 

4. Membuat media pembelajaran yaitu soal-soal pertanyaan  

5. Memilih soal-soal latihan dari buku paket dan buku-buku IPS Ekonomi. 

6. Membuat lembar pengamatan aktivitas peserta didik 

7. Membuat soal-soal tes untuk melihat hasil tindakan kelas. 
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b. Implementasi Tindakan 

Proses  Penerapan Metode Pembelajaran Inquiry  

Langkah : 

1. Menyajikan  pertanyaan atau permasalahan  

- Guru memutarkan film kelangkaan dan membantu siswa dalam menelaah 

atau mengidentifikasi permasalahan. Guru membagi siswa dalam 

kelompok 

- Siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar, siswa membuat kelompok 4-

5 orang  

2. Merumuskan  hipotesis  

- Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk curah pendapat dalam 

merumuskan hipotesis. Guru membimbing siswa dalam merumuskan 

hipotesis 

- Siswa mendiskusikan masalah dalam  kelompok untuk merumuskan  

hipotesis 

3. Mengumpulkan Data 

- Guru memberi kesempatan pada tiap kelompok untuk mencari informasi, 

data, dan fakta yang diperlukan untuk menjawab hipotesis atau masalah 

- Siswa mencari informasi, data, dan fakta yang diperlukan untuk 

menjawab hipotesis atau masalah 

 

4. Menguji Hipotesis 

- Guru memberi kesempatan pada tiap kelompok untuk menyampaikan 

hasil pengelolaan data yang terkumpul dan memaparkanya didepan kelas. 
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- Siswa mempresentasikan hasil pengelolaan data yang terkumpul dengan 

kelompoknya didepan kelas 

5. Membuat kesimpulan 

- Guru membimbing siswa dalam  membuat kesimpulan 

- Siswa menyimak dan memahami kesimpulan yang dijelaskan oleh guru. 

c. Pengamatan (Observasi) 

Seperti pada siklus I, pelaksanaan tindakan kelas pada siklus II ini juga 

diamati oleh seorang pengamat dengan mengisi lembar pengamatan 

aktivitas siswa dan guru yang berisi semua kegiatan siswa dan memberi 

penilaian setiap butui pengamatannya. 

d. Refleksi 

Semua hasil dari implementasi tindakan dan hasil pengamatan oleh 

pengamat dikumpulkan, dianalisis dan diefaluasi, serta didiskusikan antara 

guru, pengamat dan siswa tentang kelebihan dan kelemahan tindakan pada 

siklus II. 

Dari hasil refleksi dan diskusi antara guru, pengamat dan peserta didik 

pada sikus II, jika hasil dari siklus II sudah memenuhi indikator 

keberhasilan, maka tindakan kelas dicukupkan. Namun jika belum, 

dilanjutkan pada siklus III dengan pertimbangan refleksi siklus II. 

 

3.4 Uji coba soal evaluasi 

 Sebelum soal evaluasi di digunakan, perlu dilakukan uji coba terlebih 

dahulu untuk mengetahui validitas, reliabilitas, indeks dan daya pembedanya. 

a. Validitas 
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Validitas atau kesahihan adalah suatu ukuran tingkat kevalidan suatu 

instrumen. Suatu soal dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

akan diukur. Soal yang valid mempunyai nilai validitas yang tinggi 

(Arikunto, 2009:79). Dalam penelitian ini digunakan rumus : 

    
q

p

S

MM
r

t

tp

pbis




    

Keterangan : 

rpbis = koefisien korelasi poin biserial 

Mp = rata-rata skor total yang menjawab benar 

Mt = rata-rata skor total 

St = standart deviasi skor total 

p = proporsi siswa yang menjawab benar 

q = proporsi siswa yang menjawab salah 

Kriteria : 

Apabila rpbis > rtabel, maka butir soal valid. 

Hasil perhitungan validitas instrumen uji coba menunjukkan bahwa tidak 

semua soal termasuk dalam kategori valid. Butir soal yang valid dan tidak 

valid dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 3.2. Rekap Analisis Validitas Butir Soal Uji Coba 

No. Kriteria / keterangan Butir Soal Jumlah 

1 Valid 1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 

17,18,19,20,21,22,23,24,25 

22 

2 Tidak Valid 3,5,16 3 

Sumber : Data Penelitian yang diolah Tahun 2012 
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b. Reliabilitas  

Sebuah tes dikatakan reliabel jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang ajeg, artinya apabila tes tersebut dikenakan 

pada sejumlah subyek yang sama pada lain waktu, maka hasilnya akan 

tetap sama atau relative sama.  

Rumus yang digunakan untuk menghitung reliabilitas adalah  

 

(Suharsimi, 2009:100) 

Keterangan: 

11r  : reliabilitas tes secara keseluruhan 

P : proporsi subjek yang menjawab item dengan 

benar 

Q : standar deviasi skor total 

P : proporsi subjek yang menjawab item dengan 

salah (q=1-p) 

Q : proporsi siswa yang menjawab salah pada 

butir soal 

 pq   jumlah hasil perkalian dari p dan q                                                                                                                                              

N
 

 banyaknya item (butir soal) 

S
 

 Standar deviasi dari tes (akar dari varians) 

 

Harga  r11  tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga 

rtabel  dengan taraf signifikansi 5%, jika harga rhitung > rtabel maka dapat 

disimpulkan bahwa soal tersebut adalah soal yang reliabel.  

Berdasarkan hasil uji coba instrumen yang berjumlah 25 soal 

pilihan ganda diperoleh nilai reliabilitas soal sebesar 0,79. Dari nilai 

reliabilitas tersebut soal bersifat reliabel, sebab nilai reliabilitas (r11) 

yang diperoleh lebih besar dari rtabel yaitu 0,349. 
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c. Menyusun indeks kesukaran soal 

Rumus yang digunakan yaitu : 

 
 

       (Suharsimi, 2009 : 208) 

Keterangan : 

P = Indeks kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Kriteria : 

0,00 < P < 0,30  Soal sukar 

0,30 < P < 0,70  Soal sedang 

0,70 < P < 1,00  Soal mudah  

Hasil analisis tingkat kesukaran soal pada uji coba soal 

diperoleh 3 soal dikaterogorikan sukar, 18 soal dikategorikan sedang 

dan 3 soal dikategorikan mudah. Rekapitulasi hasil analisis tingkat 

kesukaran soal dapat dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Rekapitulasi Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Kriteria Nomor soal Jumlah  Keterangan 

Mudah 19,22,23 3 
Nomor soal 1, 19, 25 

dipakai 

Sedang 

1,2,4,6,7,8,9,10,11, 

12,13,14,15,17,18, 

20,21,24,25 

 

19 

Nomor soal1,2,4,6,7, 

8,9,10,11,12,13,14, 

15,17,18,20,21,24,25 

Dipakai 

Sukar 3,5,16 3 
Nomor soal 3,5,16 

dibuang 
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d. Daya pembeda  

Daya beda dicari dengan mengambil skor 50% skor teratas sebagai 

kelompok atas (JA) dan 50 % skor terbawah sebagai kelompok bawah 

(JB). Rumus yang digunakan untuk pilihan ganda sebagai berikut: 

D =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−
𝐵𝐵

𝐽𝐵
= 𝑃𝐴-𝑃𝐵  

(Suharsimi,2009:218)  

Keterangan: 

D = daya pembeda 

𝐽𝐴  = Banyaknya peserta kelompok atas 

𝐽𝐵  = Banyaknya peserta kelompok  bawah 

BA  = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

𝐵𝐵   = Banyaknya peserta kelompok bawah  yang menjawab benar 

𝑃𝐴  = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

𝑃𝐵  = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Untuk mengetahui soal-soal yang akan dipakai berdasarkan daya 

pembeda soal, digunakan klasifikasi sebagai berikut : 

D      ≤ 0,00 (Sangat Jelek) 

0,00 < D ≤ 0,20 (jelek) 

0,20 < D ≤ 0,40 (cukup) 

0,40 < D ≤ ),70 (baik) 

0,70 < D ≤1,00  (baik sekali) 

(Suharsimi, 2009:218) 

Bila D negatif berarti semua tidak baik, jadi semua butir soal yang 

mempunyai nilai D negatif sebaiknnya dibuang saja (Arikunto 2006:218).  
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Rekapitulasi hasil analisis daya pembeda pada uji coba instrumen dapat 

dilihat dalam tabel 3.3. yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Rekapitulasi Hasil Analisis Daya Pembeda 

           Kriteria Nomor soal Jumlah  Keterangan 

Baik sekali 23,24 2 Dipakai  

Baik 2,10,11,12,15  5 Dipakai 

Cukup 
4,7,13,17,19,21 

22,25      
9 Dipakai 

Jelek 
1,3,5,6,8,9,14,16, 

18,20    
2 

Nomor soal 

1,6,8,9,14,16,18,20, 

dan nomor 3,5,16 

dibuang 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Metode tes 

Digunakan untuk mendapatkan informasi tentang data kognitif siswa. Tes 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes bentuk pilihan ganda. 

b. Metode non tes 

Untuk mengetahui sejauh mana perubahan perilaku dan sikap dalam 

pembelajaran menyelenggarakan pertemuan rapat dengan metode 

pembelajaran inquiry. Data non tes diperoleh melalui kegiatan berikut: 

1) Observasi  

Pedoman pengamatan ini diperlakukan untuk mengamati proses 

pembelajaran yang berlangsung yaitu aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan metode inquiry. Aktivitas siswa 

diamati dengan menggunakan lembar observasi 
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2) Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang daftar 

nama siswa, daftar hasil belajar siswa 

3.6 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan yaitu Metode deskripstif dengan 

membandingkan hasil belajar siswa sebelum tindakan dengan hasil belajar 

siswa setelah tindakan. Data dihitung dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Menghitung nilai rata-rata atau presentase hasil belajar siswa sebelum 

dilakukan tindakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar. 

Nilai rata-rata siswa dicari dengan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

𝑋      = nilai rata-rata 

 𝑋𝑖 = Jumlah nilai seluruh siswa 

𝑛       = Banyaknya siswa yang mengikuti tes  (Suharsimi, 2009:264) 

2) Data nilai hasil belajar siswa dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑎𝑠𝑎𝑎𝑛 =  
 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑜𝑎𝑙
 𝑥 100 

(Slameto dalam Mahfudoh 2009:55) 

3) Data aktivitas siswa dan kinerja guru dihitung dengan rumus: 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 𝑥 100% 

(Sudjana,2009:133) 

𝑋 =
 𝑋𝑖

𝑛
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4) Data ketuntasan hasil belajar siswa 

Ketuntasan belajar siswa dihitung dengan menggunakan rumus deskriptif 

prosentase sebagai berikut: 

% = 
𝑛

𝑁
𝑥100% 

Keterangan: 

% = prosentase 

n = jumlah skor yang diperoleh dari data 

N= jumlah skor maksimal (Ali, 1993) 

5) Lembar Observasi 

Lembar observasi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat 

kemampuan aktivitas guru dan siswa pada saat proses belajar mengajar. 

Dalam penelitian hasil belajar mengajar guru dan siswa digunakan skala 

Linkert dengan rentang 4 sampai 1. Dengan demikian jika dalam penelitian 

ada 10 aspek yang harus diamati, maka skor maksimum 40 dan skor 

minimum adalah 1. Apabila dalam penelitian hasil belajar afektif siswa 

dibagi dalam empat kategori, yaitu dalam tabel 3.4 kriteria skor penilaian: 

Tabel 3.4 Kriteria Skor Penilaian 

Nilai Skor Kategori Penilaian 

31  -  40 Amat Baik 

21  -  30 Baik 

11  -  20 Kurang 

1  -   10 Amat Kurang 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian Siklus 1 

4.1.1 Perencanaan 

a. Menyusun instrumen penelitian, diantaranya kisi-kisi soal, soal Evaluasi 

siklus 1 yang sudah diuji cobakan terlebih dahulu,  

b. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan materi 

kelangkaan sumber daya ekonomi yaitu terlampir pada halaman (71) 

c. Membuat lembar observasi guru dan siswa sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas yaitu terlampir pada halaman (85-86) 

d. Berkoordinasi dengan guru terkait dengan model pembelajaran yang akan 

diterapkan. 

4.1.2 Implementasi Tindakan 

Siklus I dilaksanakan dalam satu kali pertemuan selama 2 jam pelajaran 

(2x40 menit) pada tanggal 27 November 2012 pukul 11.00-12.20 WIB, diikuti 

oleh 33 siswa kelas VIII F. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengamat, 

sedangkan yang bertindak sebagai pengajar adalah guru mata pelajaran IPS SMP 

Negeri 2 Patebon yaitu Bpak. Minto Direjo S.Pd. Model pembelajaran yang 

diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar adalah dengan model pembelajaran 

Inquiry. 

 Pada siklus I guru membuka pelajaran dengan memberikan salam, 

kemudian memberikan apersepsi kepada siswa dengan mengkaitkan materi 

kelangkaan sumber daya ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, berupa 

pertanyaan yang diajukan kepada siswa untuk menarik perhatian siswa dan 
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suasana kelas lebih interaktif. Kemudian guru memberikan motivasi kepada siswa 

supaya siswa lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

Sebelum materi dijelaskan, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, agar siswa 

mengetahui materi yang akan disampaikan. 

 Guru menyampaikan materi kelangkaan sumber daya ekonomi dengan 

menggunakan media gambar, yaitu berupa gambar antrian bensin dan gambar 

lainya terkait dengan kelangkaan sumber daya ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ketika guru memperlihatkan media gambar, siswa begitu antusias 

memperhatikan proses pembelajaran . Media gambar ini berguna untuk 

memancing siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Sehingga dalam proses 

pembelajaran siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan 

aktif dalam proses pembelajaran. Setelah siswa mengemukakan pendapat baik itu 

benar ataupun salah, guru memberikan penguatan kepada siswa.  

 Setelah semua siswa paham dengan materi tersebut, kemudian guru 

menginstruksikan kepada siswa untuk membentuk kelompok, siswa dibagi 

menjadi 7 kelompok, kemudian guru memberikan tugas kelompok kepada siswa. 

Adapun tugas kelompok terlampir pada halaman (84). Guru  memberikan 

Gambar 4.1 Guru Menjelaskan Materi 

Dengan Media Gambar 
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kesempatan siswa untuk menyelesaikan soal tugas tersebut selama kurang lebih 

25 menit.  

 

 

 

 

 

 

 Dalam diskusi kelompok inquiry ini berlangsung baik, dimana siswa 

mampu bekerjasama dengan baik dalam berdiskusi dengan kelompoknya. Dalam 

satu kelompok siswa saling membantu untuk menyelesaikan tugas kelompok. 

Tetapi ada kelompok yang tidak dapat bekerjasama dengan baik karena salah satu 

siswa ada yang ribut sendiri, dan ada beberapa siswa yang kesulitan dalam 

menelaah suatu permasalahan. Sehingga dalam hal ini peran guru sangat 

diperlukan untuk memberikan teguran dan pengarahan kepada siswa. 

 

 

 

 

 

 

 Setelah diskusi selesai, guru memanggil kelompok satu untuk 

mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas dan  memberikan kesempatan pada 

kelompok satu untuk memaparkan hasil dari diskusi kelompok. Setelah 

Gambar 4.3  Guru Memberikan Pengarahan Pada 

Siswa 

Gambar 4.2 Suasana Diskusi Inquiry 



44 

 

 

 

pemaparan hasil dari kelompok satu selesai, lalu diberikan kesempatan pada 

kelompok lain untuk bertanya atau menyanggah dari hasil paparan kelompok satu. 

Selanjutnya guru memberikan penguatan pada siswa setelah proses presentasi, dan 

proses selanjutnya pemaparan dari kelompok lainnya dilanjutkan sampai selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proses ini berjalan lancar dengan bimbingan dari guru, walaupun suasana 

kelas menjadi menegangkan, Guru memberikan kesempatan kepada siswa dalam 

kelompok lain yang mempunyai jawaban yang berbeda, mereka dipersilahkan 

untuk mengutarakan pendapatan di depan kelas agar siswa yang lain dapat 

membandingkan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Kemudian guru 

membahas soal tersebut bersama-sama, memberikan penjelasan serta penyelesaian 

Gambar 4.4 Siswa Memaparkan Hasil Kerja Di Depan 

Kelas  

Gambar 4.5 Siswa Memperhatikan 

Proses Presentasi di Depan Kelas 

Gambar 4.6 Proses Siswa Saat 

Akan Memberikan Sanggahan 
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soal yang benar jika jawaban siswa  kurang tepat. Guru juga memberikan 

beberapa pertanyaan untuk meningkatkan kreativitas siswa, dan siswa menjawab 

sesuai kemampuan yang dimilikinya. Pada saat menutup pelajaran guru tidak 

menyimpulkan materi karena waktunya terbatas. 

4.1.3 Pengamatan (Observasi) 

a. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

 Observasi pada aktivitas ini dilakukan oleh peneliti dengan 

mengamati aktivitas siswa selama proses belajara mengajar 

berlangsung. Hasil observasi aktivitas siswa dengan model 

pembelajaran inquiry pada siklus I adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I 

 

No Aspek yang dinilai 

SKOR 

1 2 3 4 

1 Kehadiran siswa dalam kegiatan belajar mengajar    √ 

2 Kemampuan siswa dalam berpendapat pada saat guru 

memberikan media gambar 

   √ 

3 Kemampuan siswa dalam menelaah suatu 

permasalahan 

  √  

4 Suasana diskusi kelompok inquiry di dalam kelas   √  

5 Kemampuan siswa dalam menemukan ide / data 

untuk memecahkan suatu permasalahan 

  √  

6 Keberanian siswa saat maju kedepan dan 

mempresentasikan hasil diskusi 

 √   

7 Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan  √   

8 Aktivitas siswa dalam menyanggah pendapat dari 

kelompok yang melakukan presentasi 

  √  

9 Kreativitas siswa dalam menjawab pertanyaan dari 

teman saat diskusi kelompok 

 √   

10 Aktivitas siswa dalam membuat kesimpulan atau 

hasil presentasi 

 √   

 Jumlah 0 4 4 2 

 Jumlah Skor 0 8 12 0 

 Jumlah Skor Maksimal 40 

Sumber : Hasil pengamatan aktivitas siswa siklus 1 



46 

 

 

 

Kriteria Skor: 

Skor 1 : jika jumlah siswa yang melakukan kurang dari 25% 

Skor 2 : jika jumlah siswa yang melakukan sebesar 25% - 50% 

Skor 3 : jika jumlah siswa yang melakukan sebesar 50% - 75% 

Skor 4 : jika jumlah siswa yang melakukan sebesar 75% - 100% 

 

Kriteria Penilaian : 

31     -    40   kategori amat baik 

21    -     30   kategori baik 

11    -     20   kategori kurang 

  1    -     10   kategori amat kurang 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 𝑥 100% 

   = 28/40 x 100%  = 70% 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat diketahui bahwa hasil penelitian 

menunjukkan nilai skor 28 yaitu sekitar 70% siswa dikelas berkategori 

baik dan sisanya yaitu 30% siswa kurang aktif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan model pembelajaran inquiry. Dalam proses kegiatan 

belajar mengajar dengan model pembelajaran inquiry sudah berjalan 

dengan baik, tetapi masih ada beberapa yang perlu dievaluasi meliputi, 

keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi masih ada yang 

malu-malu untuk maju didepan kelas, keberanian siswa dalam mengajukan 

pertanyaan, aktivitas siswa dalam menyanggah pendapat dari kelompok 

yang melakukan presentasi juga masih sedikit hanya ada beberapa saja 

sehingga cenderung tidak merata, kreativitas siswa dalam menjawab 

pertanyaan dari teman saat diskusi kelompok masih kurang, aktivitas siswa 
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dalam membuat kesimpulan atau hasil presentasi masih belum 

dimanfaatkan oleh siswa dengan baik, kemampuan siswa dalam menelaah 

suatu permasalahan, kemampuan siswa dalam menemukan ide / data untuk 

memecahkan suatu permasalahan, juga masih kurang yang dikarenakan 

jawaban yang diberikan siswa untuk memecahkan masalah belum 

dikembangkan dan cenderung sama dengan yang ada di buku LKS, 

suasana diskusi kelompok inquiry didalam kelas, dan siswa masih terpaku 

pada jawaban yang ada pada LKS, sehingga belum bisa mengembangkan 

kemampuannya dalam menjawab pertanyaan dan. Hal ini akan diperbaiki 

dalam penelitian siklus II. 

b. Hasil Observasi Aktivitas Guru 

  Observasi pada aktivitas ini dilakukan oleh peneliti dengan 

mengamati aktivitas guru selama proses belajar mengajar berlangsung. 

Hasil observasi aktivitas guru dengan model pembelajaran inquiry pada 

siklus I adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Rekapitulasi hasil observasi aktivitas guru pada siklus I  

No Aspek yang dinilai 

SKOR 

1 2 3 4 

1 Menyediakan bahan ajar yang diperlukan    √ 

2 Memberikan apersepsi pada siswa   √  

3 Memotivasi siswa  √   

4 Menjelaskan materi dengan media gambar    √ 

5 Pemberian tugas dalam kelompok inquiry    √ 

6 Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok inquiry   √  

7 Pemberian penguatan materi dan kesimpulan kepada siswa  √   

 Jumlah 0 2 2 3 

 Jumlah Skor 0 4 6 12 

 Jumlah Skor Maksimal 28 

Sumber: Hasil Pengamatan Aktivitas Guru Siklus I 
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Kriteria Penilaian : 

23    -    28   kategori amat baik 

15    -    22   kategori baik 

8      -    14   kategori kurang 

            1      -     7   kategori amat kurang 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 𝑥 100% 

   = 22/ 28 x 100% 

   =  78,57% 

Pada tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa dari hasil pengamatan 

aktivitas guru, tampak ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki pada 

aktivitas guru yaitu guru kurang memberikan motivasi kepada siswa, 

pemberian penguatan materi dan kesimpulan kepada siswa saat akhir 

pelajaran juga belum dimaksimalkan oleh guru, karena keterbatasan 

waktu, guru hanya memberikan tambahan materi tanpa memberikan 

kesimpulan dari hasil diskusi kelompok, dalam penyempaian materi guru 

tidak dapat mengendalikan kondisi kelas, guru kurang memberikan 

apersepsi pada siswa dan memotivasi siswa, dan pengorganisasian 

kedalam kelompok inquiry juga belum maksimal. Persentase hasil 

observasi terhadap guru dengan model pembelajaran inquiry pada siklus I 

dapat diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan nilai skor 22 yaitu 

sebesar 78,57% aktivitas guru tergolong dalam kategori baik, sedangkan 

21,43% sisanya akan diperbaiki pada siklus II. 
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4.1.4 Hasil Evaluasi Siswa Siklus 1 

 Setelah proses pembelajaran, dilakukan pos test untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi kelangkaan sumber daya ekonomi dengan 

model pembelajaran inquiry. Perbandingan hasil nilai belajar siswa antara 

indikator ketercapaian, dan hasil pembelajaran siklus I dapat dilihat dalam 

tabel berikut : 

Tabel 4.3 Hasil Pos Test pada siklus I 

 

 

Sumber data: perhitungan hasil evaluasi pada siklus I (terlampir) 

 Pada siklus I, nilai tertinggi yaitu 92 dan nilai terendah yaitu 60. Nilai rata-

rata hasil belajar siswa mencapai 76% dengan persentase ketuntasan klasikal 

adalah 73% (siswa yang tuntas sebanyak 24 siswa). Adapun siswa yang tidak 

tuntas yaitu sebanyak 9 siswa dengan presentase sebesar 27%. Nilai yang tidak 

tuntas tersebut dikarenakan ada beberapa soal yang terlalu sulit yaitu soal 

nomor 3,5,8,10 dan 16 yaitu membahas tentang benda subtitusi, kebutuhan 

berdasarkan waktu pemenuhannya, dan alat pemuas kebutuhan berdasarkan 

proses pembuatannya. Penelitian pada siklus I ketuntasan belajar klasikal 

belum memenuhi indikator ketercapaian yang di tetapkan, oleh karena itu akan 

dilanjutkan ke siklus II. 

 

No Keterangan Siklus 

1 Nilai tertinggi 92 

2 Nilai terendah 60 

3 Rata-rata nilai tes 76% 

4 Persentase Ketuntasan Klasikal (%) 73% 

Indikator Keberhasilan 75% 
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4.1.5    Refleksi 

 Siklus I merupakan penelitian tahap awal dalam pembelajaran dengan 

model pembelajaran inquiry dimana proses pembelajaran belum maksimal. Ada 

beberapa hal yang masih perlu diperbaiki baik dari aktivitas guru maupun siswa. 

Perbaikan akan dilakukan pada siklus II. Kelebihan dan kekurangan proses 

pembelajaran dengan model pembelajaran inquiry pada siklus I adalah sebagai 

berikut: 

a. Kelebihan 

1. Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri yaitu proses 

siswa dalam berpendapat pada saat guru memberikan media gambar 

2. Menciptakan suasana akademik yang mendukung berlangsungnya 

pembelajaran yang berpusat pada siswa 

3. Membantu siswa mengembangkan konsep diri yang positif 

4. Meningkatkan pengharapan sehingga siswa mengembangkan ide untuk 

menyelesaikan tugas dengan caranya sendiri 

5. Menghindarkan siswa dari cara belajar menghafal. 

6. Guru dalam menyediakan bahan ajar yang diperlukan sudah maksimal, dan 

penggunaan media gambar untuk menjelaskan materi sudah dimanfaatkan 

aleh guru, dan pemberian tugas pada kelompok inquiry juga sudah 

dimaksimalkan oleh guru. 

b. Kekurangan  

1. Keberanian siswa saat maju kedepan kelas dan mempresentasikan hasil 

diskusi juga belum maksimal, masih ada yang malu-malu untuk 

memaparkannya. 

2. Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan dan aktivitas siswa dalam 

menyanggah pendapat dari kelompok yang malakukan presentasi juga 

belum berjalan secara maksimal. 
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3. Kreativitas siswa dalam menjawab pertanyaan dari teman saat diskusi 

kelompok juga masih kurang, siswa masih terpaku pada jawaban yang ada 

pada LKS dan belum bisa mengembangkannya. 

4. Tidak semua siswa mampu merumuskan / menelaah permasalahan dengan 

baik, sehingga memerlukan bantuan dari guru. 

5. Pada saat diskusi ada beberapa kelompok yang tidak dapat bekerjasama 

dengan baik, karena ada beberapa siswa yang susah diatur, sehingga 

kemampuan siswa dalam menemukan ide atau data untuk memecahkan 

suatu permasalahan masih kurang. 

6. Siswa kurang dapat menyampaikan hasil jawabanya di depan kelas, dan 

pada saat menanggapi pertanyaan dari kelompok lain cenderung kurang 

optimal, karena kurangnya keberanian pada diri siswa dan masih malu-

malu pada saat maju didepan kelas. 

7. Guru kurang memberikan motivasi  dan apersepsi pada siswa sehingga 

para siswa belum begitu antusias mengikuti proses kegiatan pembelajaran. 

8. Guru tidak menyimpulkan materi karena keterbatasan waktu. 

9. Ada beberapa soal yang dianggap sulit oleh para siswa yaitu soal no 

3,5,8,10, dan 16, yaitu membahas tentang benda subtitusi, kebutuhan 

berdasarkan waktu pemenuhannya, dan alat pemuas kebutuhan 

berdasarkan proses pembuatannya. 

 Dari hasil tersebut di atas maka kesimpulan pada pelaksanaan proses 

pembelajaran siklus I adalah sebagai berikut : 

a. Dari segi aktivitas belajar siswa, presentase yang dicapai sebesar 70 %. 

Dengan skor yang diperoleh yaitu 28, termasuk dalam kategori baik. 
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b. Dari segi aktivitas guru, presentase yang dicapai sebesar 78,57%.  Dengan 

skor yang diperoleh yaitu 22, termasuk dalam kategori amat baik. 

c. Dari hasil Evaluasi Siklus 1, ketuntasan belajar klasikal mencapai 

presentase 73%  dengan rata-rata kelas sebesar 76%.  

4.1.6 Revisi 

 Berdasarkan kekurangan pada siklus I, maka akan dilakukan perbaikan 

pada silklus II. Adapun perbaikannya adalah sebagai berikut: 

1. Pada saat menjelaskan materi guru lebih interaktif kepada siswa dengan 

memberikan apersepsi serta memotivasi kepada siswa.  

2. Dalam menjelaskan materi, guru lebih menekankan pada soal yang 

dianggap sulit oleh siswa, yaitu pada saat membahas tentang benda 

subtitusi, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya, dan alat pemuas 

kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya, dengan cara mengeraskan 

suaranya dan memberi kesempatan kepada semua siswa untuk bertanya 

apabila materi yang disampaikan kurang jelas. 

3. Dalam diskusi kelompok inquiry, guru membimbing seluruh kelompok, 

tidak hanya kelompok tertentu saja. 

4. Dalam pemaparan jawaban di depan kelas, siswa harus bisa menjelaskan 

jawabanya dengan bahasanya sendiri, yang dikaitkan dengan 

kehidupannya sehari-hari. 

5. Dalam diskusi kelompok inquiry, siswa harus lebih interaktif lagi semua 

perwakilan kelompok menanggapi hasil dari pemaparan kelompok lain. 

6. Pada tahap menutup pelajaran guru bersama siswa menyimpulkan materi 

yang telah diajarkan agar siswa lebih paham. 
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4.2 Hasil Penelitian Siklus II 

4.2.1 Perencanaan 

a. Menyusun instrumen penelitian siklus II, diantaranya kisi-kisi soal, 

dan soal Evaluasi siklus II. 

b. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibedakan 

dengan RPP siklus I, yaitu pada Siklus II, menggunakan media power 

point serta ditambah dengan media film kelangkaan, RPP terlampir 

pada halaman (74). 

c. Membuat lembar observasi guru dan siswa siklus II sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas terlampir (94-95). 

d. Berkoordinasi dengan guru terkait pelaksanaan penelitian Siklus II 

 

 

 

 

 

4.2.2 Implementasi Tindakan 

 Siklus II dilaksanakan dalam satu kali pertemuan selama 2 jam pelajaran 

(2x40 menit) pada tanggal 5 februari 2013 pukul 11.00-12.20 WIB, diikuti oleh 

33 siswa kelas VIII F. Pada penelitian siklus II sama seperti pada siklus I yaitu 

peneliti bertindak sebagai pengamat, sedangkan yang bertindak sebagai pengajar 

adalah guru mata pelajaran IPS SMPN 2 Patebon yaitu Bapak Minto Direjo, S.Pd. 

Model pembelajaran yang diterapkan yaitu dengan model pembelajaran inquiry. 

Gambar 4.7 Peneliti Berkoordinasi dengan 

Guru Mata Pelajaran IPS 
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 Pada siklus II guru membuka pelajaran dengan memberikan salam, 

kemudian memberikan apersepsi kepada siswa dengan mengkaitkan materi 

kelangkaan sumber daya ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, berupa 

pertanyaan yang diajukan kepada siswa untuk menarik perhatian siswa sehingga 

suasana kelas lebih interaktif. Dalam hal ini guru menggunakan bantuan media 

Film kelangkaan untuk memancing siswa membangun sendiri pengetahuannya 

tentang kelangkaan dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, sehingga siswa 

bisa mendalami materi kelangkaan dengan menemukan sendiri pengetahuannya. 

 Pada siklus II, penyampaian materi pembelajaran menggunakan bantuan 

media power point. Hal ini bertujuan supaya lebih mempermudah siswa dalam 

memahami materi pelajaran. Karena dengan media power point, materi yang akan 

disampaikan oleh guru bisa dilihat dengan jelas, dan dapat mempersingkat waktu, 

sehingga lebih efisien dan  mempermudah siswa dalam memperhatikan penjelasan 

guru.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ketika guru menjelaskan, siswa fokus memperhatikan apa yang di 

jelaskan oleh guru melalui media power point. Dalam proses pembelajaran guru 

memberikan pertanyaan-pertanyaan ringan kepada siswa agar suasana kelas lebih 

Gambar 4.9 Guru Menjelaskan Materi Gambar 4.8 Guru Memutarkan Film 

Kelangkaan 
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interaktif. Bagi siswa yang berani menjawab baik itu jawabannya benar atau salah 

guru memberikan reward atau hadiah kepada siswa kemudian 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. 

 Setelah semua siswa paham dengan materi tersebut, kemudian guru 

menginstruksikan kepada siswa untuk membentuk kelompok, siswa dibagi 

menjadi 7 kelompok, adapun pembagian nama-nama kelompok sesuai dengan 

nilai dari evaluasi siklus I, pembagian kelompok ditampilkan dalam slide power 

point. Kemudian guru menginstruksikan kepada siswa untuk berkumpul dengan 

kelompoknya, dan kemudian guru memanggil perwakilan dari semua kelompok, 

untuk mengambil soal tugas kelompoknya, yaitu terlampir pada halaman (93), 

kemudian guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menyelesaikan soal 

tersebut selama kurang lebih 25 menit. Setelah itu soal tersebut dibagikan pada 

anggota kelompoknya dan berbagi tugas untuk mengerjakan soal sehingga lebih 

mempersingkat waktu, kemudian jika ada soal yang dianggap susah oleh siswa, 

siswa dapat meminta bimbingan pada guru. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.0 Suasana Diskusi 

inquiry 
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 Dalam diskusi kelompok pada siklus II ini berlangsung sangat baik, 

dimana siswa mampu bekerjasama dengan baik dalam mendiskusikan tugas 

kelompoknya. Dalam satu kelompok siswa saling berbagi tugas untuk 

mempersingkat waktu dalam mengerjakan tugas kelompok. Sehingga kondisi 

kelas dalam proses belajar mengajar menjadi sangat kondusif, dimana semua 

siswa fokus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan didiskusikan 

bersama kelompok masing-masing.  

 Setelah diskusi selesai, guru memanggil kelompoknya secara acak, 

memakai kertas dan terpilihlah kelompok 5, sehingga dengan terpaksa kelompok 

5 maju kedepan dan menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. 

 

 

 

 

 

 

 Proses ini berjalan dengan baik, siswa sudah tidak terlihat tegang lagi, 

karena sudah mengetahui proses pembelajaran inquiry, dengan demikian siswa 

jadi lebih siap dan antusias. Setelah siswa yang ditunjuk selesai memaparkan hasil 

kerjanya, guru memberikan kesempatan kepada siswa dalam kelompok lain yang 

mempunyai jawaban yang berbeda, dipersilahkan untuk mengutarakan pendapatan 

di depan kelas agar siswa yang lain dapat membandingkan jawaban yang benar 

dan jawaban yang salah. Kemudian guru memberikan penjelasan serta 

Gambar 5.1 Siswa Memaparkan Hasil 

Kerjanya 

Gambar 5.2 Siswa Memaparkan Hasil 

Kerjanya 
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penyelesaian soal yang benar jika jawaban siswa  kurang tepat. Guru juga 

memberikan beberapa pertanyaan untuk meningkatkan kreativitas siswa, dan 

siswa menjawab sesuai kemampuan yang dimilikinya. Pada saat penutup guru 

memberikan penguatan dari apa yang telah disampaikan kepada siswa, dan 

memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran inquiry. 

4.2.3 Pengamatan (Observasi) 

a. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Observasi pada aktivitas ini dilakukan oleh peneliti dengan mengamati 

aktivitas siswa selama proses belajara mengajar berlangsung. Hasil 

observasi aktivitas siswa dengan model pembelajaran inquiry  pada siklus 

II adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II 

No Aspek yang dinilai 
SKOR 

1 2 3 4 

1 Kehadiran siswa dalam kegiatan belajar mengajar    √ 

2 Kemampuan siswa dalam berpendapat pada saat guru 

memberikan media gambar 
  

 √ 

3 Kemampuan siswa dalam menelaah suatu permasalahan    √ 

4 Suasana diskusi kelompok inquiry di dalam kelas    √ 

5 Kemampuan siswa dalam menemukan data untuk memecahkan 

suatu permasalahan 
  

 √ 

6 Keberanian siswa saat maju kedepan dan mempresentasikan 

hasil diskusi 
  

 √ 

7 Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan   √  

8 Aktivitas siswa dalam menyanggah pendapat dari kelompok 
yang melakukan presentasi 

  
 √ 

9 Kreativitas siswa dalam menjawab pertanyaan dari teman saat 

diskusi kelompok 
  

√  

10 Aktivitas siswa dalam membuat kesimpulan atau hasil 

presentasi 
  

 √ 

 Jumlah 0 0 2 8 

 Jumlah Skor 0 0 6 32 

 Jumlah Skor Maksimal 40 

Sumber : Hasil pengamatan aktivitas siswa siklus 1 
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Kriteria Skor: 

Skor 1 : jika jumlah siswa yang melakukan kurang dari 25% 

Skor 2 : jika jumlah siswa yang melakukan sebesar 25% - 50% 

Skor 3 : jika jumlah siswa yang melakukan sebesar 50% - 75% 

Skor 4 : jika jumlah siswa yang melakukan sebesar 75% - 100% 

 

Kriteria Penilaian : 

31    -     40   kategori amat baik 

21    -     30   kategori baik 

11    -     20   kategori kurang 

  1    -     10   kategori amat kurang 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 𝑥 100% 

   = 38/40 x 100% 

   = 95% 

 Dari hasil tersebut terlihat jelas bahwa pada siklus II,  aktivitas 

siswa mengalami peningkatan dari hasil siklus I yaitu sebesar 95%, hasil 

ini tergolong amat baik yaitu dengan jumlah skor 38.  Dengan bantuan 

media film dan power point yang digunakan oleh guru, memberikan 

kemudahan kepada siswa untuk memahami dan memperhatikan apa yang 

disampaikan oleh guru. Selain itu dengan guru memberikan cerita motivasi 

bisa membangkitkan semangat belajar siswa, sehingga keaktivan siswa 

pada pembelajaran di siklus II mengalami peningkatan yang signifikan. 

Perubahan tersebut diantaranya, siswa fokus memperhatikan penjelasan 

dari guru, kemampuan bekerjasama antar siswa semakin meningkat, 

karena siswa sudah paham mengenai tujuan dari pembelajaran dengan 
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model inquiry, kemampuan menyampaikan jawaban di depan kelas juga 

sudah baik, terlihat siswa sudah bisa mengembangkan jawabanya sesuai 

dengan kehidupan sehari-hari, sehingga tidak terpaku pada jawaban yang 

ada di LKS atau buku pelajaran. Keberanian siswa dalam mengajukan 

pertanyaan baik kepada guru maupun kepada teman saat diskusi kelompok 

juga meningkat. Hal ini bisa dilihat dari keaktifan siswa saat diskusi 

kelompok, siswa saling menanggapi dan memberikan pertanyaan pada saat 

diskusi kelompok.  

b. Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Observasi pada aktivitas ini dilakukan oleh peneliti dengan 

mengamati aktivitas guru selama proses belajar mengajar berlangsung. 

Hasil observasi aktivitas guru dengan model pembelajaran inquiry pada 

siklus II adalah sebagai berikut : 

           Tabel 4.5 Rekapitulasi hasil observasi aktivitas guru pada siklus II  

No Aspek yang dinilai 
SKOR 

1 2 3 4 

1 Menyediakan bahan ajar yang diperlukan    √ 

2 Memberikan apersepsi pada siswa    √ 

3 Memotivasi siswa    √ 

4 Menjelaskan materi dengan media gambar    √ 

5 Pemberian tugas dalam kelompok inquiry   √  

6 Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok inquiry    √ 

7 Pemberian penguatan materi dan kesimpulan kepada siswa    √ 

 Jumlah 0 0 1 6 

 Jumlah Skor 0 0 3 24 

 Jumlah Skor Maksimal 28 

Sumber: Hasil Pengamatan Aktivitas Guru Siklus I 
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 Kriteria Penilaian : 

19    -    24   kategori amat baik 

13    -    18   kategori baik 

7      -    12   kategori kurang 

  1    -     6   kategori amat kurang 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 𝑥 100% 

   = 27/ 28 x 100% 

   =  96,42% 

Pada tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa dari hasil pengamatan 

aktivitas guru, tampak ada perubahan yang signifikan dari aktivitas guru 

pada siklus I ke siklus II perubahan ini diantaranya yaitu dalam proses 

pembelajaran guru menggunakan media film dan power point, sehingga 

lebih mempermudah siswa dalam memahami materi. Selain itu pada siklus 

II guru memberikan motivasi kepada siswa dengan memberikan cerita 

motivasi yang ditampilkan dengan media power point, hal ini bertujuan 

untuk lebih membangkitkan semangat siswa dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar. Adapun persentase hasil observasi terhadap guru dengan 

model pembelajaran inquiry pada siklus II yaitu sebesar 96, 42% tergolong 

amat baik yaitu dengan skor 27. 

4.2.4 Hasil Evaluasi Siswa Siklus II 

Setelah proses pembelajaran, dilakukan evaluasi untuk mengetahui 

tingkat pemahaman siswa terhadap materi kelangkaan sumber daya 

ekonomi dengan model pembelajaran inquiry. Perbandingan hasil nilai 
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belajar siswa antara indikator ketercapaian, dan hasil pembelajaran siklus 

II dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 4.6 Hasil evaluasi pada siklus II 

No Keterangan Siklus II 

1 Nilai tertinggi 100 

2 Nilai terendah 72 

3 Rata-rata nilai tes 84 

4 Persentase Ketuntasan Klasikal (%) 94% 

Indikator Ketercapaian 75% 

Sumber data: perhitungan hasil evaluasi pada siklus II (terlampir) 

Berdasarkan hasil tes evaluasi pada siklus II, menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan model pembelajaran inquiry diperoleh prosentase 

ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 94% dimana jumlah siswa tuntas 

sebanyak 31 yang tidak tuntas belajarnya adalah 2 siswa dengan rata-rata 

nilai sebesar 84. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada 

siklus II mengalami peningkatan yang signifikan. Dari hasil belajar pada 

siklus II sudah mencapai indikator yang telah ditentukan, sehingga hanya 

sampai pada siklus II saja. 

4.2.5    Refleksi 

 Siklus II merupakan penelitian lanjutan dari siklus I, pada 

penelitian siklus II akan memperbaiki kekurangan-kekurangan pada siklus 

I. Adapun perubahan-perubahan yang dilakukan pada siklus II adalah 

sebagai berikut :  

1. Dalam penyampaian materi guru menggunakan bantuan media film dan 

power point, hal ini bertujuan untuk mempermudah siswa dalam 
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memahami materi yang disampaikan oleh guru dan juga membuat 

suasana lebih interaktif. 

2. Guru memberikan motivasi kepada siswa, yaitu dengan memberikan 

pujian pada siswa pada saat siswa sudah mengemukakan pendapatnya, 

dan memberikan dorongan media pembelajaran yaitu dengan 

memutarkan film kelangkaan. Hal ini bertujuan membangkitkan 

semangat belajar siswa. 

 Dari hasil penelitian pada siklus II maka kesimpulan pada 

pelaksanaan proses pembelajaran siklus II adalah sebagai berikut : 

a. Dari segi aktivitas belajar siswa, presentase yang dicapai sebesar 95%. 

Dengan skor yang diperoleh yaitu 38, termasuk dalam kategori amat baik. 

b. Dari segi aktivitas guru, presentase yang dicapai sebesar 96,42%. Dari 

skor yang diperoleh yaitu 27, termasuk dalam kategori amat baik. 

c. Dari hasil Evaluasi Siklus II, ketuntasan belajar klasikal mencapai 

presentase 94%  dengan rata-rata kelas sebesar 84.  

4.3  Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Patebon, berdasarkan 

observasi awal kelas VIII F diperoleh nilai rata-rata ulangan harian 

sebelum diadakan penelitian sebesar  69,72 dengan ketuntasan klasikal 

42%. Setelah dilakukan penelitian dengan model pembelajaran inquiry 

diperoleh nilai rata-rata hasil tes siklus I sebesar 76 dengan ketuntasan 

klasikal 73%. Hasil tes siklus II diperoleh nilai rata-rata kelas sebesar  84 

dengan ketuntasan klasikal 94%.  
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Berdasarkan hasil penelitian siklus I maupun siklus II pembelajaran 

dengan model pembelajaran inquiry nilai siswa mengalami peningkatan. 

Besarnya peningkatan nilai siswa dapat dilihat melalui tabel berikut ini :  

Tabel 4.7 Hasil Belajar Kognitif Siswa Sebelum Siklus I, Siklus I dan Siklus 

II dengan dengan model pembelajaran inquiry 

No Hasil Tes 
Skor 

Awal 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

1 Nilai Tertinggi 85 92 100 

2 Nilai Terendah 50 60 72 

3 Rata-rata Nilai 69,72 76 84 

4 Jumlah Siswa Yang Tuntas 14 24 31 

5 Jummlah Siswa Yang Tidak Tuntas 19 9 2 

6 Ketuntasan ( % ) 42% 73% 94% 

      Sumber : Analisis nilai post test, lembar kerja siswa dan diskusi kelompok 

Siswa kelas VIII F (data setelah diolah) 

Sedangkan analisis hasil aktivitas guru dan siswa diperoleh 

persentase aktivitas guru pada siklus I sebesar 78,57% pada siklus II 

sebesar 96,42%. Prosentase aktivitas siswa pada siklus I sebesar 70% dan 

pada siklus II sebesar 95%. Besarnya peningkatan nilai siswa dapat dilihat 

melalui tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 Analisis Hasil Aktivitas Guru dan Siswa Dengan 

Model Pembelajaran Inquiry 

Siklus 
Persentase 

Aktivitas Guru 
Kategori 

Persentase 

Aktivitas Siswa 
Karegori 

1 78,57% Baik 70% Baik 

2 96,42% Amat Baik 95% Amat Baik 

Sumber: Data primer yang diolah (penelitian lapangan tahun 2012) 

Hasil belajar siswa berupa nilai rata-rata dan persentase ketuntasan 

dengan model pembelajaran inquiry mengalami peningkatan. Hal ini 

dikarenakan proses pembelajaran yang terencana dengan baik, sehingga 
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model pembelajaran yang digunakan berhasil. Peningkatan nilai rata-rata 

pada setiap siklus dan peningkatan aktivitas siswa serta aktivitas guru 

meningkat dengan baik, yang dikarenakan proses belajar mengajar 

berlangsung secara maksimal. 

Pelaksanaan pembelajaran siklus dari siklus I ke siklus II 

menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hasil refleksi pada siklus II 

menunjukkan bahwa guru sudah terampil dalam menerapkan model 

pembelajaran inquiry dan guru juga berperan aktif dalam pembelajaran 

sehingga skenario pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Siswa juga mulai terbiasa dengan pola belajar yang diterapkan 

oleh guru, sehingga siswa benar-benar memiliki tanggung jawab individu 

maupun dalam kelompoknya dan segala sesuatu yang ada dalam 

kelompoknya merupakan tangggung jawab bersama. Siswa sudah tidak 

takut ketika berbicara di depan kelas, siswa juga sudah tidak takut lagi 

untuk bertanya maupun berpendapat, dengan demikian proses belajar 

mengajar menjadi lebih aktif dan berlangsung secara optimal. 

Penerapan model pembelajaran inquiry 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 model pembelajaran inquiry mampu mencapai ketuntasan 

klasikal sebesar 94%. 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. Proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiry 

terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini terlihat pada nilai tes 

siswa mulai dari siklus I sampai dengan siklus II mengalami peningkatan. 

Adapun pencapaian rata-rata nilai evaluasi kelas yaitu pada siklus I rata-rata 

nilai 76 dan pada siklus II meningkat menjadi 84. Ketuntasan klasikal kelas 

pada siklus I yaitu 73% dan pada siklus II meningkat manjadi 94%. Hasil ini 

telah mencapai indikator keberhasilan secara klasikal yaitu 75% siswa tuntas. 

Nilai rata-rata hasil belajar siswa dengan model pembelajaran inquiry 

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 8 atau 21%. 

2. Lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan lembar pengamatan guru. 

Pada siklu I dan siklus II menunjukkan bahwa dengan penerapan model 

pembelajaran inquiry aktivitas siswa mencapai 70% pada siklus I dan 95% 

pada siklus II. Sedangkan prosentase peningkatan aktivitas guru yaitu 78,57% 

pada siklus I meningkat menjadi 96,42% pada siklus II. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian disarankan: 

1. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran inquiry harus dipersiapkan dengan baik, karena dalam 

pelaksanaan guru tidak hanya mempersiapkan materi, tapi juga 

mempersiapkan contoh-contoh permasalahan yang ada disekitar dalam 

menyampaikan materi. Sehingga dibutuhkan kesiapan guru untuk menguasai 

berbagai permasalahan yang ada dilingkungan sekitar. 

2. Bagi siswa yang belum berhasil dalam belajar, guru sebaiknya melaksanakan 

perbaikan pembelajaran seperti mengulang materi yang dirasa sulit di pahami  

bagi siswa atau menyelesaikan soal-soal bersama-sama sampai siswa mampu 

menguasai materi pelajaran. 

3. Guru sebaiknya meningkatkan penguasaan tehadap berbagai jenis model 

pembelajaran dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti diklat atau 

seminarpendidikan, sehingga dapat memilih dan menentukan model 

pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pengajaran. 

4. Guru IPS Ekonomi SMPN 2 Patebon Kendal dapat menerapkan model 

pembelajaran inquiry pada mata pelajaran mendeskripsikan hubungan antara 

kelangkaan sumberdaya ekonomi dengan kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas, karena terbukti mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. 
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Lampiaran 1 

DAFTAR PRESENSI SISWA SIKLUS I 

KELAS VIII F 

SMP NEGERI 2 PATEBON 

NO NAMA L/P KETERANGAN 

1 Akhmad Nurhuda L   

2 Akhmad Khoirul Abid L   

3 Akhmad Muslikhan L   

4 Alan Arifki L   

5 Ami Febriyanti  P  

6 Andreas Dicy Hermawan L   

7 Arief Setyawan L   

8 Arum Setyawati  L  

9 Asikin L   

10 Bryanluigi Tegar S L   

11 David Zainudin Ahmad L   

12 Devan Habbatal Islami F L   

13 Dewi Nafissatul Khulud  P  

14 Dewi Rulyani  P  

15 Feri Setiawan L   

16 Ini Maratus Solechah  P  

17 Jenny Pangestu  P  

18 Khoeril Anam L   

19 Lailatul Amalia  P  

20 Lutviana Desika Sari  P  

21 M Guno Pangaribowo L   

22 Mayang Safira  P  

23 Mona Mulikhah  P  

24 Muh Rizqi Jamal L   

25 Nur Achsani Takwin  P  

26 Nur Hidayatun Naimah  P  

27 Nurul Latifah  P  

28 Pesta Kristina Haloha  P  

29 Riskiana Novita Sari  P  

30 Rizka Dewi Furaida  P  

31 Tri Ariani Hasanah  P  

32 Vania Nazila  P  

33 Zaenal Mustakim L   

 L:15  P:18 JML:33     

Patebon, 27 November 2012 

Guru Mata Pelajaran IPS     Peneliti 

 

 

 

Minto Direjo S.Pd      Adit Azizi Rizal 
NIP.19731122006042001     NIM 7101408136 
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Lampiaran 2 

DAFTAR PRESENSI SISWA SIKLUS II 

KELAS VIII F 

SMP NEGERI 2 PATEBON 

NO NAMA L/P KETERANGAN 

1 Akhmad Nurhuda L   

2 Akhmad Khoirul Abid L   

3 Akhmad Muslikhan L   

4 Alan Arifki L   

5 Ami Febriyanti  P  

6 Andreas Dicy Hermawan L   

7 Arief Setyawan L   

8 Arum Setyawati  L  

9 Asikin L   

10 Bryanluigi Tegar S L   

11 David Zainudin Ahmad L   

12 Devan Habbatal Islami F L   

13 Dewi Nafissatul Khulud  P  

14 Dewi Rulyani  P  

15 Feri Setiawan L   

16 Ini Maratus Solechah  P  

17 Jenny Pangestu  P  

18 Khoeril Anam L   

19 Lailatul Amalia  P  

20 Lutviana Desika Sari  P  

21 M Guno Pangaribowo L   

22 Mayang Safira  P  

23 Mona Mulikhah  P  

24 Muh Rizqi Jamal L   

25 Nur Achsani Takwin  P  

26 Nur Hidayatun Naimah  P  

27 Nurul Latifah  P  

28 Pesta Kristina Haloha  P  

29 Riskiana Novita Sari  P  

30 Rizka Dewi Furaida  P  

31 Tri Ariani Hasanah  P  

32 Vania Nazila  P  

33 Zaenal Mustakim L   

 L:15  P:18 JML:33     

Patebon, 5 februari 2013 

Guru Mata Pelajaran IPS     Peneliti 

 

 

Minto Direjo S.Pd      Adit Azizi Rizal 

NIP.19731122006042001     NIM 7101408136 
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber daya 

2. Siswa mampu mendeskripsikan kebutuhan manusia yang tidak terbatas 

B. Materi Pokok 

1. Kelangkaan sumber daya ekonomi 

2. Usaha-usaha manusia dalam mengatasi kelangkaan 

3. Skala prioritas 

C. Metode Pembelajaran 

1. Inquiry 

D. Langkah-langkah pembelajaran 

Kegiatan 

Waktu 

(menit) 

Metode/ 

metode 

Karakter 

1. Pendahuluan 

 Motivasi :  

- Guru menyampaikan tujuan dan 

manfaat dari materi kelangkaan 

sumber daya dan kebutuhan manusia 

yang tidak terbatas. 

- Guru menyampaikan metode yang 

 

 

5 

 

 

 

Inquiry 

 

 

 

Keberanian 

 

 

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 2 PATEBON 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Standar Kompetensi : 1. Memahami kegiatan pelaku ekonomi di masyarakat 

Kompetensi Dasar : 1.1 Mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber 

daya dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 

Materi Pokok : 1.1.1 Mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber 

daya dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 

Indikator 

 

: - 

- 

Mengidentifikasi hubungan antara kelangkaan sumber 

daya 

Mengidentifikasi kebutuhan manusia yang tidak terbatas 

Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
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akan digunakan. 

 Apersepsi: Guru memberikan apersepsi 

berupa pertanyaan mengenai materi 

kelangkaan sumber daya dan kebutuhan 

manusia yang tidak terbatas yang 

dikaitkan  dengan kehidupan sehari-hari 

2. Kegiatan inti 

 Eksplorasi: Guru memperlihatkan 

beberapa media gambar (gambar antrian 

membeli bensin, minyak tanah, dan gas 

elpiji) terkait dengan kelangkaan dan 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas, 

agar dapat memancing siswa untuk 

merumuskan permasalahan 

 Elaborasi: 

- Guru memberikan penjelasan 

mengenai materi pengertian 

kelangkaan, macam-macam kebutuhan 

manusia, dan alat pemenuhan 

kebutuhan dalam kehidupan sehari-

hari. 

- Guru membagi kelas dalam kelompok 

yaitu setiap kelompok 4-5 orang 

Kelompok 1 : Soal kuis 1 (terlampir) 

Kelompok 2 : Soal kuis 2 (terlampir) 

Kelompok 3 : Soal kuis 3 (terlampir) 

Kelompok 4 : Soal kuis 4 (terlampir) 

Kelompok 5 : Soal kuis 5 (terlampir) 

- Siswa bekerja dalam kelompok dan 

mendiskusikan terkait soal kuis yang 

diberikan oleh guru 

 Konfirmasi 

- Siswa berbagi jawaban dengan seluruh 

kelas. 

- Kelompok lain memberikan tanggapan 

atau pertanyaan. 

- Guru memberikan penguatan kepada 

siswa 

 

3. Penutup 

 Bersama-sama dengan peserta didik 

10 

 

10 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus 

 

 

 

 

 
Kecermatan  

Kreativitas   

Tanggung 

jawab 

Percaya diri 

Kritis 

Pengelompo

kan siswa 
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membuat rangkuman/simpulan  pelajaran 

 Refleksi terkait materi mendeskripsikan 

hubungan antara kelangkaan sumber daya 

dan kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas. 

4. Media/Alat 

a. Spidol 

b. Papan tulis 

5. Sumber Belajar 

a. Bahan Belajar Siswa SIMPATI IPS Terpadu Untuk SMP Semester Ganjil 

Kelas VIII 

b. Kurnia, Anwar.IPS Terpadu.2010. Jakarta:Yudhistira 

6. Penilaian 

a. Jenis tagihan : Tes Tertulis 

Teknik : Evaluasi tindakan 

Bentuk instrumen : Pilihan ganda (terlampir) 

b. Jenis tagihan : Tes tertulis dan lisan 

Teknik : Latihan soal dan presentasi 

Bentuk instrumen : Essay (terlampir) 

Tindak lanjut : 

1. Untuk peserta didik yang tidak tuntas diberi remidi 

2. Sedangkan untuk yang sudah tuntas diberi pengayaan 

 

 

Patebon,  27 November 2012 

Guru Mata Pelajaran IPS     Peneliti 

 

 

Minto Direjo, S.Pd      Adit Azizi Rizal 

NIP 19731122006042001     NIM 7101408136 
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Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber daya 

2. Siswa mampu mendeskripsikan kebutuhan manusia yang tidak terbatas 

B. Materi Pokok 

1. Kelangkaan sumber daya ekonomi 

2. Usaha-usaha manusia dalam mengatasi kelangkaan 

3. Skala prioritas 

C. Metode Pembelajaran 

1. Inquiry 

D. Langkah-langkah pembelajaran 

Kegiatan 

Waktu 

(menit) 

Metode/ 

metode 

Karakter 

1. Pendahuluan 

 Motivasi :  

- Guru menyampaikan tujuan dan 

manfaat dari materi kelangkaan 

sumber daya dan kebutuhan manusia 

yang tidak terbatas. 

- Guru menyampaikan metode 

 

 

 

 

 

Inquiry 

 

 

Keberanian 

 

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 2 PATEBON 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Standar Kompetensi : 1. Memahami kegiatan pelaku ekonomi di masyarakat 

Kompetensi Dasar : 1.1 Mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber 

daya dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 

Materi Pokok : 1.1.1 Mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber 

daya dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 

Indikator 

 

: - 

- 

Mengidentifikasi hubungan antara kelangkaan sumber 

daya 

Mengidentifikasi kebutuhan manusia yang tidak terbatas 

Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
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pembelajaran yang akan digunakan. 

 Apersepsi: Guru memberikan apersepsi 

berupa pertanyaan mengenai materi 

kelangkaan sumber daya dan kebutuhan 

manusia yang tidak terbatas yang 

dikaitkan  dengan kehidupan sehari-hari 

2. Kegiatan inti 

 Eksplorasi: Guru memutarkan film 

kelangkaan terkait barang-barang langka 

pada saat ini terjadi diseputar negara 

Indonosia, agar dapat memotivasi siswa 

untuk tekun mengikuti proses 

pembelajaran, sehingga dapat memotivasi 

siswa untuk dapat merumuskan 

permasalahan. 

 Elaborasi: 

- Guru memberikan penjelasan 

mengenai materi kelangkaan sumber 

daya ekonomi yang ditekankan pada 

soal yang dianggap sulit oleh siswa, 

yaitu soal no 3,5,8,10, dan 16 yang 

membahas tentang benda subtitusi, 

kebutuhan berdasarkan waktu 

pemenuhannya, dan alat pemuas 

kebutuhan berdasarkan proses 

pembuatannya, dengan mengeraskan 

suara dari guru serta memberikan 

kesempatan pada siswa untuk bertanya 

apabila ada materi yang belum jelas. 

 

- Guru membagi kelas dalam kelompok 

yaitu setiap kelompok 4-5 orang 

Kelompok 1 : Soal kuis 1 (terlampir) 

Kelompok 2 : Soal kuis 2 (terlampir) 

Kelompok 3 : Soal kuis 3 (terlampir) 

Kelompok 4 : Soal kuis 4 (terlampir) 

Kelompok 5 : Soal kuis 5 (terlampir) 

- Siswa bekerja dalam kelompok dan 

mendiskusikan terkait soal kuis yang 

diberikan oleh guru 

- Guru mengikuti jalanya diskusi, dan 

memberikan bimbingan pada siswa 

 

 Konfirmasi 

5 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus 

 

 

 

 

 
Kecermatan  

Kreativitas   

Tanggung 

jawab 

Percaya diri 

Kritis 

Pengelompo

kan siswa 
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- Siswa berbagi jawaban dengan seluruh 

kelas. 

- Kelompok lain memberikan tanggapan 

atau pertanyaan. 

- Guru memberikan penguatan kepada 

siswa 

-  

3. Penutup 

 Bersama-sama dengan peserta didik 

membuat rangkuman/simpulan  pelajaran 

 Refleksi terkait materi mendeskripsikan 

hubungan antara kelangkaan sumber daya 

dan kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas. 

 

 

25 

 

 

 

5 

 

 

4. Media/Alat 

a. Spidol 

b. Papan tulis 

c. LCD 

5. Sumber Belajar 

a. Bahan Belajar Siswa SIMPATI IPS Terpadu Untuk SMP Semester Ganjil 

Kelas VII 

b. Kurnia, Anwar.IPS Terpadu.2010. Jakarta:Yudhistira 

6. Penilaian 

a. Jenis tagihan : Tes Tertulis 

Teknik : Evaluasi tindakan 

Bentuk instrumen : Pilihan ganda (terlampir) 

b. Jenis tagihan : Tes tertulis dan lisan 

Teknik : Latihan soal dan presentasi 

Bentuk instrumen : Essay (terlampir) 

Tindak lanjut : 

1. Untuk peserta didik yang tidak tuntas diberi remidi 

2. Sedangkan untuk yang sudah tuntas diberi pengayaan 
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Patebon, 5 Februari 2013 

Guru Mata Pelajaran IPS     Peneliti 

 

 

Minto Direjo, S.Pd      Adit Azizi Rizal 

NIP 19731122006042001     NIM 7101408136 
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Lampiran 5 

KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS I 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok Kemampuan 

Cognitif 

Nomor 

Soal 

Jumlah 

Mendeskrisikan 

hubungan 

antara 

kelangkaan 

sumber daya 

dan kebutuhan 

manusia yang 

tidak terbatas 

 

1. Kelangkaan 
Sumber Daya 
Ekonomi 

2. Usaha-usaha 
Manusia dalam 
Mengatasi 
Kelangkaan 

3.  Kebutuhan 
Manusia 

4. Faktor-faktor 
Penyebab 
Kebutuhan 
Manusia yang 
Beraneka ragam 

5. Skala Prioritas 
Kebutuhan 
Manusia 

6. Alat Pemenuh 
Kebutuhan 

 

 

C1 

 

 

 

C2 

 

 

 

C3 

 

 

 

C4 

 

 

 

C5 

 

 

 

C6 

1,8,10,13, 

19,20,21, 

 

 

2,12,14,18, 

22 

 

 

3,16 

 

 

 

11,15 

 

 

 

4,5,6,17 

 

 

 

7,9 

7 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

JUMLAH 22 

 

Keterangan : 

C1 : Ingatan 

C2 : Pemahaman 

C3 : Penerapan 

C4 : Analisis 

C5 : Sintesis 

C6 : Penilaian 
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Lampiran 6 

SOAL EVALUASI SIKLUS I 

PETUNJUK! 

Tulislah nama, nis, dan kelas pada lembar jawab! 

Berikan tanda silang (X) pada huruf a,b,c, dan d pada jawaban yang benar! 

1. Kelangkaan barang kebutuhan di pasar sering terjadi karena beberapa hal di 

bawah ini, kecuali . . . . 

a. Banyaknya permintaan  c.  Produksi berkurang 

b. Kurangnya permintaan  d.  Hambatan dalam distribusi 

2. Karena belum mempunyai TV berwarna Pak Budi berniat membeli TV baru. 

Akan tetapi tiba-tiba anak Pak Budi minta dibelikan sepatu baru karena 

sepatu yang dia miliki sudah rusak. Akhirnya Pak Budi mengurungkan 

niatnya untuk membeli TV baru dan menggunakan uang yang dia miliki 

untuk membelikan sepatu anaknya. Tindakan yang dilakukan Pak Budi 

merupakan perwujudan pemenuhan berdasarkan.... 

a. Kebutuhan anak  c.   Skala prioritas 

b. Keinginan   d.  Kepuasan pribadi 

3. Karena harga tepung beras melonjak naik, Ibu Nunung mengganti bahan 

dasar pembuatan kuenya dengan tepung jagung yang harganya relativ 

terjangkau sehingga sisa uang yang ada dapat digunakan untuk membeli 

bahan baku yang lain. Tindakan yang dilakukan Ibu Nunung merupakan 

perwujudan tindakan berdasarkan...... 

a. Kebutuhan    c.  Kelangkaan 

b. Skala prioritas   d.  Prinsip ekonomi 

4. Terbatasnya sumber daya yang ada merupakan salah satu penyebab terjadinya 

kelangkaan. Berikut ini merupakan usaha-usaha untuk menanggulangi 

kelangkaan sumber daya, kecuali.... 

a. Ani menyiram bungan di pekarangan rumah dengan air secukupnya 

b. Tejo membeli dua buah Hp karena mempunyai sisa uang yang lebih 

c. Ibu Ani berbelanja dipasar dan membeli barang yang dibutuhkan saja 

d. Karena langka minyak goreng, Sita membuat minyak goreng dari kelapa 

5. Berikut ini menunjukan bahwa adat istiadat memengaruhi kebutuhan, yaitu... 

a. Dahulu hand phone belum dikenal, sekarang hand phone menjadi 

kebutuhan 

b. Pada saat hari raya Idul Fitri banyak orang-orang islam yang 

membutuhkan ketupat 

c. Upacara Ngaben di Bali banyak membutuhkan bunga dan buah-buahan 

d. Orang yang tinggal di daerah kutub akan membutuhkan jaket tebal 

sedangkan didaerah tropis membutuhkan pakaian tipis 
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6. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui. Tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya 

kelangkaan terhadap minyak bumi tersebut adalah.... 

a. Membantu program penambangan liar 

b. Menggunakan sumber daya secara ekonomis 

c. Menggunakan barang-barang yang dapat merusak ekosistem 

d. Menambang minyak bumi sendiri untuk pemenuhan kebutuhan 

7. Harga minyak tanah yang terus melonjak naik menyebabkan pedagang sering 

berlaku curang dengan menimbun minyak tanah. Tindakan yang dilakukan 

pedagang tersebut menyebabkan permasalahan ekonomi yang disebut.... 

a. Strata sosial   c.  Kelangkaan 

b. Kecemburuan sosial  d.  Kemiskinan  

8. Pak Setyo tiba-tiba sakit kepala. Ia membutuhkan obat sakit kepala untuk 

mengurangi rasa sakitnya. Obat bagi Pak Setyo termasuk kebutuhan.... 

a. Primer   c.  Individu 

b. Sekunder   d. Sekarang 

9.  Macam-macam kebutuhan: 

(1) Jalan raya  (4)  Olah raga  

(2) Buku   (5)  Sepatu 

(3) Rekreasi 

Berdasarkan pernyataan diatas yang termasuk kebutuhan individual yaitu.... 

a. 2,3    c.  1,3 

b. 1,4    d.  2,5 

10. Alat pemenuhan kebutuhan terdiri dari dua hal, yaitu . . . . 

a. Jasmani dan rohani 

b. Barang dan jasa 

c. Sekarang dan akan datang 

d. Benda ekonomi dan ekosistim 

11. Jawaban yang paling tepat dalam urutan pemenuhan kebutuhan primer adalah 

. . . . 

a. Makanan  – pakaian – perumahan 

b. Pakaian – makanan – perumahan 

c. Perumahan  – makanan – pakaian 

d. Makanan  – perumahan – pakaian 

12. Setiap pagi Arman selalu Berdoa terlebih dahulu berdoa. Perbuatan Arman 

ini merupakan usahanya untuk memenuhi kebutuhan . . . . 

a. Primer   c.  Sekunder   

b. Rohani   d.  Jasmani 
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13. Penyebab dari tidak dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia adalah . . .  

a. Sedikitnya sumber daya yang tersedia 

b. Mahalnya biaya yang diperlukan 

c. Banyaknya orang yang memerlukan 

d. Tidak terbatasnya kebutuhan manusia 

14. Setelah pulang dari sekolah, Andi mendekati meja makan lalu melihat bahwa 

makanan telah habis, lalu ia memberi sepiring nasi dan sayur asem dari 

warung yang ada di depan rumah dan memakan hingga habis. Perbuatan Andi 

adalah usaha dia untuk memenuhi . . . . 

a. Kebutuhannya 

b. Keinginannya 

c. Kebahagiaannya 

d. Tuntutan zaman 

15. Faktor-faktor  yang mempengaruhi terjadinya kelangkaan barang pemenuhan 

kebutuhan sebagai berikut,  kecuali . . . . 

a. Terbatasnya alat pemenuhan kebutuhan   

b. Kebutuhan manusia tidak terbatas 

c. Keserakahan manusia 

d. Terjadinya kelaparan 

16. Yani mempunyai sebuah HP. Ketika shopping di Mall, Yani melihat ada HP 

terbaru dengan akses internet. Yani memaksakan untuk membelinya karena ia 

menyukainya. Kini ia miliki dua HP. Yang dibuat oleh Yani dengan membeli 

HP tersebut adalah usaha dia untuk memenuhi . . . . 

a. Kebutuhannya   c.  Kebahagiannya 

b. Keinginannya    d.  Tuntutan zaman 

17. Jawaban-jawaban di bawah ini adalah tindakan praktis yang hendaknya 

dibuat oleh masyarakat dalam memakai alternatif untuk memenuhi 

kebutuhan, kecuali . . . . 

a. membuat minyak goreng dari kelapa 

b. membuah pel dari kain atau baju bekas 

c. membuat pupuk dari tumbuhan yang sudah kering 

d. membakar sampah agar tidak bau 

18. Kayu, rotan, dan beras termasuk.... 

a. Benda konsumsi   c.  Barang setengah jadi 

b. Barang mentah   d.  Barang subtitusi 

19. Tinjauan ekonomi yang bersifat tidak terbatas untuk manusia adalah . . . . 

a. Kemampuan    c.  Kebutuhan  

b. Pekerjaan    d.  Penghasilan  

20. Bagi seorang ibu rumah tangga majalah, radio, televisi dan  motor adalah 

kebutuhan . . . . 

a. Primer    c.  Tersier  

b. Sekunder    d.  Sekarang  
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21. Bagi  seorang pemulung dan anak-anak jalanan berlian, intan, villa, pesawat 

adalah kebutuhan . . . . 

a. Primer    c.  Tersier  

b. Sekunder    d.  Sekarang   

22. Berdasarkan subyek yang membutuhkan, alat-alat tulis bagi seorang pelajar 

termasuk kebutuhan.... 

a. Primer    c.  Tersier  

b. Sekunder     e.  Sekarang  

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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Lampiran 7 

KUNCI JAWABAN TES EVALUASI SIKLUS I 

1. B  11.  A   21.  C 

2. C  12.  B   22.  A 

3. C  13.  D    

4. B  14.  A    

5. B  15.  D    

6. B  16.  B 

7. C  17.  D 

8. D  18.  B 

9. D  19.  C 

10. B  20.  B 
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Lampiran 8 

LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS I 

Kelompok 

1-7 

No  Soal 

1. a.  Apa yang kamu ketahui tentang kelangkaan? 

b.  Sebutkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan 

kelangkaan! 

2. Jelaskan yang kamu ketahui tentang kebutuhan, dan sebutkan 

jenis-jenis kebutuhan beserta contohnya! 

3. Sebtukan beberapa contoh kebutuhan dalam linkungan 

keluarga, dan mengapa setiap keluarga mempunyai 

kebutuhan yang berbeda? Jelaskan! 

4. Sebutkan beberapa contoh barang langka diseputar 

lingkungan sekolah dan keluarga pada saat ini, dan berikan 

pendapat untuk mencegah agar barang tersebut menjadi tidak 

langka! 
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Lampiran 9 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

No Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 4 

1 Kehadiran siswa dalam kegiatan belajar mengajar     

2 Kemampuan siswa dalam berpendapat pada saat guru memberikan 

media gambar 
    

3 Kemampuan siswa dalam menelaah suatu permasalahan     

4 Suasana diskusi kelompok inquiry di dalam kelas     

5 Kemampuan siswa dalam  menemukan data / ide  untuk 

memecahkan suatu permasalahan 
    

6 Keberanian siswa saat maju kedepan dan mempresentasikan hasil 

diskusi 
    

7 Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan     

8 Aktivitas siswa dalam menyanggah pendapat dari kelompok yang 

melakukan presentasi 
    

9 Kreativitas siswa dalam menjawab pertanyaan dari teman saat 

diskusi kelompok 
    

10 Aktivitas siswa dalam mencatat materi ajar atau hasil presentasi     

 Jumlah     

 Jumlah Skor     

 Jumlah Skor Maksimal  

Penilaian: 

Skor 1 : jika jumlah siswa yang melakukan kurang dari 25% 

Skor 2 : jika jumlah siswa yang melakukan sebesar 25% - 50% 

Skor 3 : jika jumlah siswa yang melakukan sebesar 50% - 75% 

Skor 4 : jika jumlah siswa yang melakukan sebesar 75% - 100% 

  Patebon, 27 November 2012 

Guru Mata Pelajaran IPS            Peneliti 

 

 

Minto Direjo, S.Pd      Adit Azizi Rizal 

NIP 19731122006042001     NIM 7101408109 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

Danardono, S.Pd, M.Pd  

NIP. 19601123 198501 1 001  
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Lampiran 10 

Lembar Observasi Aktivitas Guru Siklus I 

Menggunakan Metode Pembelajaran Inquiry 

No Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 4 

1 Menyediakan bahan ajar yang diperlukan     

2 Memberikan apersepsi pada siswa     

3 Memotivasi siswa     

4 Menjelaskan materi dengan media gambar     

5 Pemberian tugas dalam kelompok inquiry     

6 Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok 

inquiry 

    

7 Pemberian penguatan materi dan kesimpulan 

kepada siswa 

    

 Jumlah     

 Jumlah Skor     

 Jumlah Skor Maksimal  

Sumber: Hasil Pengamatan Aktivitas Guru Siklus II 

Kriteria Penilaian :  

23 - 28   kategori amat baik 

15 - 22   kategori baik 

8   - 14   kategori kurang 

1   -  7   kategori amat kurang 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 𝑥 100% 

Patebon, 27 November 2012 

Kepala Sekolah        Peneliti 

 

 

Danardono, S.Pd, M.Pd     Adit Azizi Rizal 
NIP. 19601123 198501 1 001    NIM 7101408136 
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Lampiran 11 

KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS II 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok Kemampuan 

Cognitif 

Nomor Soal Jumlah 

Mendeskrisikan 

hubungan 

antara 

kelangkaan 

sumber daya 

dan kebutuhan 

manusia yang 

tidak terbatas 

 

7. Kelangkaan 
Sumber Daya 
Ekonomi 

8. Usaha-usaha 
Manusia 
dalam 
Mengatasi 
Kelangkaan 

9.  Kebutuhan 
Manusia 

10. Faktor-faktor 
Penyebab 
Kebutuhan 
Manusia yang 
Beraneka 
ragam 

11. Skala Prioritas 
Kebutuhan 
Manusia 

12. Alat Pemenuh 
Kebutuhan 

 

 

C1 

 

 

 

C2 

 

 

 

C3 

 

 

 

C4 

 

 

 

C5 

 

 

 

C6 

2,3,10,11,13, 

16,18 

 

 

1,4,15,17,22 

 

 

5,20 

 

 

 

14,19 

 

 

 

6,7,8,21 

 

 

 

9,12 

7 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

JUMLAH 22 

 

Keterangan : 

C1 : Ingatan 

C2 : Pemahaman 

C3 : Penerapan 

C4 : Analisis 

C5 : Sintesis 

C6 : Penilaian 
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Lampiran 12 

SOAL EVALUASI SIKLUS II 

PETUNJUK! 

Tulislah nama, nis, dan kelas pada lembar jawab! 

Berikan tanda silang (X) pada huruf a,b,c, dan d pada jawaban yang benar! 

1. Berdasarkan subyek yang membutuhkan, alat-alat tulis bagi seorang pelajar 

termasuk kebutuhan.... 

a. Primer    c.  Tersier  

b. Sekunder     e.  Sekarang  

2. Kelangkaan barang kebutuhan di pasar sering terjadi karena beberapa hal di 

bawah ini, kecuali . . . . 

a. Banyaknya permintaan  c.  Produksi berkurang 

b. Kurangnya permintaan  d.  Hambatan dalam distribusi 

3. Bagi Ibu rumah tangga majalah, radio, televisi dan motor adalah kebutuhan . . 

. . 

a. Primer    c.  Tersier  

b. Sekunder    d.  Sekarang  

4. Karena belum mempunyai TV berwarna Pak Budi berniat membeli TV baru. 

Akan tetapi tiba-tiba anak Pak Budi minta dibelikan sepatu baru karena 

sepatu yang dia miliki sudah rusak. Akhirnya Pak Budi mengurungkan 

niatnya untuk membeli TV baru dan menggunakan uang yang dia miliki 

untuk membelikan sepatu anaknya. Tindakan yang dilakukan Pak Budi 

merupakan perwujudan pemenuhan berdasarkan.... 

a. Kebutuhan anak  c.   Skala prioritas 

b. Keinginan   d.  Kepuasan pribadi 

5. Karena harga tepung beras melonjak naik, Ibu Nunung mengganti bahan 

dasar pembuatan kuenya dengan tepung jagung yang harganya relativ 

terjangkau sehingga sisa uang yang ada dapat digunakan untuk membeli 

bahan baku yang lain. Tindakan yang dilakukan Ibu Nunung merupakan 

perwujudan tindakan berdasarkan...... 

a. Kebutuhan    c.  Kelangkaan 

b. Skala prioritas   d.  Prinsip ekonomi 

6. Terbatasnya sumber daya yang ada merupakan salah satu penyebab terjadinya 

kelangkaan. Berikut ini merupakan usaha-usaha untuk menanggulangi 

kelangkaan sumber daya, kecuali.... 

a. Ani menyiram bungan di pekarangan rumah dengan air secukupnya 

b. Tejo membeli dua buah Hp karena mempunyai sisa uang yang lebih 

c. Ibu Ani berbelanja dipasar dan membeli barang yang dibutuhkan saja 

d. Karena langka minyak goreng, Sita membuat minyak goreng dari kelapa 

7. Berikut ini menunjukan bahwa adat istiadat memengaruhi kebutuhan, 

kecuali....... 
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a. Dahulu hand phone belum dikenal, sekarang hand phone menjadi 

kebutuhan 

b. Pada saat hari raya Idul Fitri banyak orang-orang islam yang 

membutuhkan ketupat 

c. Upacara Ngaben di Bali banyak membutuhkan bunga dan buah-buahan 

d. Orang yang tinggal di daerah kutub akan membutuhkan jaket tebal 

sedangkan didaerah tropis membutuhkan pakaian tipis 

8. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui. Tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya 

kelangkaan terhadap minyak bumi tersebut adalah.... 

a. Membantu program penambangan liar 

b. Menggunakan sumber daya secara ekonomis 

c. Menggunakan barang-barang yang dapat merusak ekosistem 

d. Menambang minyak bumi sendiri untuk pemenuhan kebutuhan 

9. Harga minyak tanah yang terus melonjak naik menyebabkan pedagang sering 

berlaku curang dengan menimbun minyak tanah. Tindakan yang dilakukan 

pedagang tersebut menyebabkan permasalahan ekonomi yang disebut.... 

a. Strata sosial   c.  Kelangkaan 

b. Kecemburuan sosial  d.  Kemiskinan  

10. Pak Setyo tiba-tiba sakit kepala. Ia membutuhkan obat sakit kepala untuk 

mengurangi rasa sakitnya. Obat bagi Pak Setyo termasuk kebutuhan.... 

a. Kebutuhan Primer   c.  Kebutuhan Masa Depan 

b. Kebutuhan Sekunder   d.  Kebutuhan Sekarang 

11. Tinjauan ekonomi yang bersifat tidak terbatas untuk manusia adalah . . . . 

a. Kemampuan    c.  Kebutuhan  

b. Pekerjaan    d.  Penghasilan  

12.  Macam-macam kebutuhan: 

(1) Jalan raya  (4)  Olah raga  

(2) Buku   (5)  Sepatu 

(3) Rekreasi 

Berdasarkan pernyataan diatas yang termasuk kebutuhan individual yaitu.... 

a. 2,3    c.  1,3 

b. 1,4    d.  2,5 

13. Alat pemenuhan kebutuhan terdiri dari dua hal, yaitu . . . . 

a. Jasmani dan rohani 

b. Barang dan jasa 

c. Sekarang dan akan datang 

d. Benda ekonomi dan ekosistim 
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14. Jawaban yang paling tepat dalam urutan pemenuhan kebutuhan primer adalah 

. . . . 

a. Makanan  – pakaian – perumahan 

b. Pakaian – makanan – perumahan 

c. Perumahan  – makanan – pakaian 

d. Makanan  – perumahan – pakaian 

15. Setiap pagi Arman selalu Berdoa terlebih dahulu berdoa. Perbuatan Arman 

ini merupakan usahanya untuk memenuhi kebutuhan . . . . 

a. Primer   c.  Sekunder   

b. Rohani   d.  Jasmani 

16. Penyebab dari tidak dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia adalah . . .  

a. Sedikitnya sumber daya yang tersedia 

b. Mahalnya biaya yang diperlukan 

c. Banyaknya orang yang memerlukan 

d. Tidak terbatasnya kebutuhan manusia 

17. Setelah pulang dari sekolah, Andi mendekati meja makan lalu melihat bahwa 

makanan telah habis, lalu ia memberi sepiring nasi dan sayur asem dari 

warung yang ada di depan rumah dan memakan hingga habis. Perbuatan Andi 

adalah usaha dia untuk memenuhi . . . . 

a. Kebutuhannya 

b. Keinginannya 

c. Kebahagiaannya 

d. Tuntutan zaman 

18. Bagi pemulung dan para anak-anak jalanan berlian, intan, villa dan pesawat 

adalah  merupakan kebutuhan . . . . 

a. Primer    c.  Tersier  

b. Sekunder    d.  Sekarang   

19. Faktor-faktor  yang mempengaruhi terjadinya kelangkaan barang pemenuhan 

kebutuhan sebagai berikut,  kecuali . . . . 

a. Terbatasnya alat pemenuhan kebutuhan   

b. Kebutuhan manusia tidak terbatas 

c. Keserakahan manusia 

d. Terjadinya kelaparan 

20. Damar, rotan, dan kayu bagi perusahaan mebel termasuk.... 

a. Benda konsumsi   c.  Barang setengah jadi 

b. Barang mentah   d.  Barang subtitusi 
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21. Jawaban-jawaban di bawah ini adalah tindakan praktis yang hendaknya 

dibuat oleh masyarakat dalam memakai alternatif untuk memenuhi 

kebutuhan, kecuali . . . . 

a. membuat minyak goreng dari kelapa 

b. membuah pel dari kain atau baju bekas 

c. membuat pupuk dari tumbuhan yang sudah kering 

d. membakar sampah agar tidak bau 

22. Yani mempunyai sebuah HP. Ketika shopping di Mall, Yani melihat ada HP 

terbaru dengan akses internet. Yani memaksakan untuk membelinya karena ia 

menyukainya. Kini ia miliki dua HP. Yang dibuat oleh Yani dengan membeli 

HP tersebut adalah usaha dia untuk memenuhi . . . . 

a. Kebutuhannya   c.  Kebahagiannya 

b. Keinginannya    d.  Tuntutan zaman 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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Lampiran 13 

KUNCI JAWABAN TES EVALUASI SIKLUS I 

1. A  11.  C   21.  D 

2. B  12.  D   22.  B 

3. B  13.  B    

4. C  14.  A    

5. C  15.  B    

6. B  16.  D 

7. B  17.  A 

8. B  18.  C 

9. C  19.  D 

10. D  20.  B 
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Lampiran 14 

LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS II 

 

Kelompok 

1-7 

No  Soal 

1. Apakah pengertian dari kelangkaan? Jelaskan! 

2. Amatilah informasi mengenai kasus kelangkaan dinegara 

kita dari media massa, kemudian diskusikan dalam 

kelompokmu solusi apa yang dapat diberikan untuk 

mengatasi masalah tersebut! 

3. Apakah arti dari kebutuhan? Sebutkan macam-macam 

kebutuhan, dan masing-masing beri contohnya! 

4. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan 

beranekaragamnya kebutuhan manusia? Sebutkan! 

5. Diskusikan dengan teman dalam kelompokmu,apakah arti 

dari alat pemenuh kebutuhan, kemudian sebutkan macam-

macam alat pemenuh kebutuhan, dan masing-masing beri 

contohnya!  
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Lampiran 15 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

No Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 4 

1 Kehadiran siswa dalam kegiatan belajar mengajar     

2 Kemampuan siswa dalam berpendapat pada saat guru memberikan 

media gambar 
    

3 Kemampuan siswa dalam menelaah suatu permasalahan     

4 Suasana diskusi kelompok inquiry di dalam kelas     

5 Kemampuan siswa dalam  menemukan data untuk memecahkan 

suatu permasalahan 
    

6 Keberanian siswa saat maju kedepan dan mempresentasikan hasil 
diskusi 

    

7 Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan     

8 Aktivitas siswa dalam menyanggah pendapat dari kelompok yang 

melakukan presentasi 
    

9 Kreativitas siswa dalam menjawab pertanyaan dari teman saat 

diskusi kelompok 
    

10 Aktivitas siswa dalam mencatat materi ajar atau hasil presentasi     

 
Jumlah 

    

 
Jumlah Skor 

    

 
Jumlah Skor Maksimal 

 

Penilaian: 

Skor 1 : jika jumlah siswa yang melakukan kurang dari 25% 

Skor 2 : jika jumlah siswa yang melakukan sebesar 25% - 50% 

Skor 3 : jika jumlah siswa yang melakukan sebesar 50% - 75% 

Skor 4 : jika jumlah siswa yang melakukan sebesar 75% - 100% 

  Patebon, 05 Februari 2013 

Guru Mata Pelajaran IPS            Peneliti 

 

 

Minto Direjo, S.Pd      Adit Azizi Rizal 

NIP 19731122006042001     NIM 7101408109 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Danardono, S.Pd, M.Pd  

NIP. 19601123 198501 1 001  
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Lampiran 16 

Lembar Observasi Aktivitas Guru Siklus II 

Menggunakan Metode Pembelajaran Inquiry 

No Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 4 

1 Menyediakan bahan ajar yang diperlukan     

2 Memberikan apersepsi pada siswa     

3 Memotivasi siswa     

4 Menjelaskan materi dengan media gambar     

5 Pemberian tugas dalam kelompok inquiry     

6 Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok 

inquiry 

    

7 Pemberian penguatan materi dan kesimpulan 

kepada siswa 

    

 Jumlah     

 Jumlah Skor     

 Jumlah Skor Maksimal  

Sumber: Hasil Pengamatan Aktivitas Guru Siklus II 

Kriteria Penilaian : 

23 - 28   kategori amat baik 

15 - 22   kategori baik 

8   - 14   kategori kurang 

1   -  7   kategori amat kurang 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 𝑥 100% 

Patebon, 05 Februari 2013 

Kepala Sekolah            Peneliti 

 

 

Danardono, S.Pd, M.Pd     Adit Azizi Rizal 

NIP. 19601123 198501 1 001    NIM 7101408136 
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Lampiran 17 

DAFTAR KELOMPOK SIKLUS I 

 

 

KELOMPOK 1 

1. Akhmad Nurhuda 

2. Akhmad Khoirul Abid 

3. Akhmad Muslikhan 

4. Alan Arifki 

5. Ami Febriyanti 

KELOMPOK 2 

1. Andreas Dicy Hermawan 

2. Arief Setyawan 

3. Arum Setyawati 

4. Asikin 

KELOMPOK 3 

1. Bryanluigi Tegar S 

2. David Zainudin Ahmad 

3. Devan Habbatal Islami F 

4. Dewi Nafissatul Khulud 

KELOMPOK 4 

1. Dewi Rulyani 

2. Feri Setiawan 

3. Ini Maratus Solechah 

4. Jenny Pangestu 

5. Khoeril Anam 

KELOMPOK 5 

1. Lailatul Amalia 

2. Lutviana Desika Sari 

3. M Guno Pangaribowo 

4. Mayang Safira 

5. Mona Mulikhah 

KELOMPOK 6 

1. Muh Rizqi Jamal 

2. Nur Achsani Takwin 

3. Nur Hidayatun Naimah 

4. Nurul Latifah 

5. Pesta Kristina Haloha 

KELOMPOK 7 

1. Riskiana Novita Sari 

2. Rizka Dewi Furaida 

3. Tri Ariani Hasanah 

4. Vania Nazila 

5. Zaenal Mustakim 
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Lampiran 18 

DAFTAR KELOMPOK SIKLUS II 

 

 

KELOMPOK 1 

1. Mayang Safira 

2. Nurul Latifah 

3. Riskiana Novita Sari 

4. Mona Mulikhah 

5. Zaenal Mustakim 

KELOMPOK 2 

1. Akhmad Muslikhan 

2. Arief Setyawan 

3. David Zainudin Ahmad 

4. Khoeril Anam 

5. Nur Achsani Takwin 

KELOMPOK 3 

1. M Guno Pangaribowo 

2. Devan Habbatal Islami F 

3. Dewi Rulyani 

4. Rizka Dewi Furaida 

5. Dewi Nafissatul Khulud 

KELOMPOK 4 

1. Vania Nazila 

2. Muh Rizqi Jamal 

3. Jenny Pangestu 

4. Feri Setiawan 

5. Ami Febriyanti 

KELOMPOK 5 

1. Akhmad Khoirul Abid 

2. Nur Hidayatun Naimah 

3. Pesta Kristina Haloha 

4. David Zainudin Ahmad 

5. Andreas Dicy Hermawan 

KELOMPOK 6 

1. Ini Maratus Solechah 

2. Lailatul Amalia 

3. Lutviana Desika Sari 

4. Tri Ariani Hasanah 

5. Asikin 

KELOMPOK 7 

1. Alan Arifki 

2. Bryanluigi Tegar S 

3. Akhmad Nurhuda 

4. Arum Setyawati 
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Lampiran 19 

LEMBAR JAWABAN 

Nama  :........................... 

NIS  :........................... 

Kelas  :........................... 

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

Berikan tanda silang (X) pada huruf a,b,c, atau d pada jawaban yang benar! 

 

 

1 a b c d 

2 a b c D 

3 a b c D 

4 a b c D 

5 a b c D 

6 a b c D 

7 a b c D 

8 a b c D 

9 a b c D 

10 a b c D 

11 a b c D 

12 a b c d 

13 a b c D 

14 a b c D 

15 a b c D 

16 a b c d 

17 a b c D 

18 a b c D 

19 a b c D 

20 a b c D 

21 a b c D 

22 a b c D 

23 a b c D 

24 a b c D 

25 a b c D 
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Lampiran 20 
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Lampiran 22 

DAFTAR RESPONDEN UJI INSTRUMEN 

KELAS VIII F 

NO NAMA L/P 

1 Ahmad Mustochri F L 

2 Amin Waliyudin L 

3 Ahmad Puji Nurdianto L 

4 Ana Nurul Amalia P 

5 Anis Mahmudah P 

6 Ayu Maulidyah L B P 

7 Daris Budi Andreanto L 

8 Dwi Adi Septian L 

9 Dwi Apriliyanto  L 

10 Elvira Eka Aprilliani P 

11 Fitriani Rahmawati P 

12 Heti Listiorini P 

13 Katon Jaya L 

14 Luluk Abidatur R P 

15 Miftaqul Janah  P 

16 Mohamad Lutfi A S L 

17 Muhamad Al Muhlisin L 

18 Mukhamad Rois S L 

19 Muh Agus Setiawan L 

20 Muhammad Ilham Aji P  L 

21 Muhammad Magfur L 

22 Naufal Setia Aji L 

23 Nurul Hidayah P 

24 Nur Indah Lestari P 

25 Radhitya Rahman L 

26 Rubiatun Khasanah P 

27 Safira Wulansari P 

28 Syahrul Yusuf L 

29 Siti Miyanti P 

30 Siti Munasiroh P 

31 Triska Febiyani P 

32 Ulifatul Nikmah P 

 L:16 P:16 JML:32  
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Lampiran 23 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok Kemampuan 

Cognitif 

Nomor 

Soal 

Jumlah 

Mendeskrisikan 

hubungan 

antara 

kelangkaan 

sumber daya 

dan kebutuhan 

manusia yang 

tidak terbatas 

 

13. Kelangkaan 
Sumber Daya 
Ekonomi 

14. Usaha-usaha 
Manusia dalam 
Mengatasi 
Kelangkaan 

15.  Kebutuhan 
Manusia 

16. Faktor-faktor 
Penyebab 
Kebutuhan 
Manusia yang 
Beraneka 
ragam 

17. Skala Prioritas 
Kebutuhan 
Manusia 

18. Alat Pemenuh 
Kebutuhan 

 

 

C1 

 

 

 

C2 

 

 

 

C3 

 

 

 

C4 

 

 

 

C5 

 

 

 

C6 

1,9,12,15,16 

21,22,23, 

 

 

2,14,17,20, 

25, 

 

 

3,4,24 

 

 

 

5,13,18, 

 

 

 

6,7,10,19 

 

 

 

8,11, 

8 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

JUMLAH 25 

 

Keterangan : 

C1 : Ingatan 

C2 : Pemahaman 

C3 : Penerapan 

C4 : Analisis 

C5 : Sintesis 

C6 : Penilaian 
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Lampiran 24 

SOAL UJI COBA INSTRUMEN 

PETUNJUK! 

Tulislah nama, nis, dan kelas pada lembar jawab! 

Berikan tanda silang (X) pada huruf a,b,c, dan d pada jawaban yang benar! 

1. Kelangkaan barang kebutuhan di pasar sering terjadi karena beberapa hal di 

bawah ini, kecuali . . . . 

a. Banyaknya permintaan  c.  Produksi berkurang 

b. Kurangnya permintaan  d.  Hambatan dalam distribusi 

2. Karena belum mempunyai TV berwarna Pak Budi berniat membeli TV baru. 

Akan tetapi tiba-tiba anak Pak Budi minta dibelikan sepatu baru karena 

sepatu yang dia miliki sudah rusak. Akhirnya Pak Budi mengurungkan 

niatnya untuk membeli TV baru dan menggunakan uang yang dia miliki 

untuk membelikan sepatu anaknya. Tindakan yang dilakukan Pak Budi 

merupakan perwujudan pemenuhan berdasarkan.... 

a. Kebutuhan anak  c.   Skala prioritas 

b. Keinginan   d.  Kepuasan pribadi 

3. Karena gajinya yang kecil, Pak Budi meminta istrinya agar menggunakannya 

untuk hal-hal yang penting dan menekan konsumsi yang kurang penting. 

Usaha yang dilakukan istri Pak Budi merupakan perwujudan dari.... 

a. Usaha dalam mengatasi kelangkaan 

b. Dorongan pribadi 

c. Keinginan 

d. Tekanan ekonomi 

4. Karena harga tepung beras melonjak naik, Ibu Nunung mengganti bahan 

dasar pembuatan kuenya dengan tepung jagung yang harganya relativ 

terjangkau sehingga sisa uang yang ada dapat digunakan untuk membeli 

bahan baku yang lain. Tindakan yang dilakukan Ibu Nunung merupakan 

perwujudan tindakan berdasarkan...... 

a. Kebutuhan    c.  Kelangkaan 

b. Skala prioritas   d.  Prinsip ekonomi 

5. Ibu Nani ingin membeli daging sapi untuk lauk, tetapi karena mahal harganya 

Bu Nani menggantinya dengan daging ayam. Hubungan antara daging sapi 

dengan daging ayam disebut barang...... 

a. Subtitusi   c.  Komplementer 

b. Primer   d.  Barang konsumsi 
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6. Terbatasnya sumber daya yang ada merupakan salah satu penyebab terjadinya 

kelangkaan. Berikut ini merupakan usaha-usaha untuk menanggulangi 

kelangkaan sumber daya, kecuali.... 

a. Ani menyiram bungan di pekarangan rumah dengan air secukupnya 

b. Tejo membeli dua buah Hp karena mempunyai sisa uang yang lebih 

c. Ibu Ani berbelanja dipasar dan membeli barang yang dibutuhkan saja 

d. Karena langka minyak goreng, Sita membuat minyak goreng dari kelapa 

7. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui. Tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya 

kelangkaan terhadap minyak bumi tersebut adalah.... 

a. Membantu program penambangan liar 

b. Menggunakan sumber daya secara ekonomis 

c. Menggunakan barang-barang yang dapat merusak ekosistem 

d. Menambang minyak bumi sendiri untuk pemenuhan kebutuhan 

8. Harga minyak tanah yang terus melonjak naik menyebabkan pedagang sering 

berlaku curang dengan menimbun minyak tanah. Tindakan yang dilakukan 

pedagang tersebut menyebabkan permasalahan ekonomi yang disebut.... 

a. Strata sosial   c.  Kelangkaan 

b. Kecemburuan sosial  d.  Kemiskinan  

9. Pak Setyo tiba-tiba sakit kepala. Ia membutuhkan obat sakit kepala untuk 

mengurangi rasa sakitnya. Obat bagi Pak Setyo termasuk kebutuhan.... 

a. Primer   c.  Individu 

b. Sekunder   d. Sekarang 

10.  Berikut ini menunjukan bahwa adat istiadat memengaruhi kebutuhan, yaitu... 

a. Dahulu hand phone belum dikenal, sekarang hand phone menjadi 

kebutuhan 

b. Pada saat hari raya Idul Fitri banyak orang-orang islam yang 

membutuhkan ketupat 

c. Upacara Ngaben di Bali banyak membutuhkan bunga dan buah-buahan 

d. Orang yang tinggal di daerah kutub akan membutuhkan jaket tebal 

sedangkan didaerah tropis membutuhkan pakaian tipis 

11.  Macam-macam kebutuhan: 

(1) Jalan raya  (4)  Olah raga  

(2) Buku   (5)  Sepatu 

(3) Rekreasi 

Berdasarkan pernyataan diatas yang termasuk kebutuhan individual yaitu.... 

a. 2,3    c.  1,3 

b. 1,4    d.  2,5 
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12. Alat pemenuhan kebutuhan terdiri dari dua hal, yaitu . . . . 

a. Jasmani dan rohani 

b. Barang dan jasa 

c. Sekarang dan akan datang 

d. Benda ekonomi dan ekosistim 

13. Jawaban yang paling tepat dalam urutan pemenuhan kebutuhan primer adalah 

. . . . 

a. Makanan  – pakaian – perumahan 

b. Pakaian – makanan – perumahan 

c. Perumahan  – makanan – pakaian 

d. Makanan  – perumahan – pakaian 

14. Setiap pagi Arman selalu Berdoa terlebih dahulu, pada saat mau berangkat 

kesekolah. Perbuatan Arman ini merupakan usahanya untuk memenuhi 

kebutuhan . . . . 

a. Primer   c.  Sekunder   

b. Rohani   d.  Jasmani 

15. Penyebab dari tidak dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia adalah . . .  

a. Sedikitnya sumber daya yang tersedia 

b. Mahalnya biaya yang diperlukan 

c. Banyaknya orang yang memerlukan 

d. Tidak terbatasnya kebutuhan manusia 

16. Sifat dasar kebutuhan atau keinginan manusia adalah  . . . . 

a. Tidak akan pernah puas dengan kebutuhan yang telah terpenuhi 

b. Akan selalu puas jika telah mendapatkan yang diinginkannya 

c. Tidak selalu puas jika tidak mendapatkan apa yang dinginkannya 

d. Tidak akan pernah puas dengan kebutuhan yang terpenuhi 

17. Setelah pulang dari sekolah, Andi mendekati meja makan lalu melihat bahwa 

makanan telah habis, lalu ia membeli sepiring nasi dan sayur asem dari 

warung yang ada di depan rumah dan memakan hingga habis. Perbuatan Andi 

adalah usaha dia untuk memenuhi . . . . 

a. Kebutuhannya 

b. Keinginannya 

c. Kebahagiaannya 

d. Tuntutan zaman 

18. Faktor-faktor  yang mempengaruhi terjadinya kelangkaan barang pemenuhan 

kebutuhan sebagai berikut,  kecuali . . . . 

a. Terbatasnya alat pemenuhan kebutuhan   

b. Kebutuhan manusia tidak terbatas 

c. Keserakahan manusia 

d. Terjadinya kelaparan 
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19. Jawaban-jawaban di bawah ini adalah tindakan praktis yang hendaknya 

dibuat oleh masyarakat dalam rangkah memakai alternatif untuk memenuhi 

kebutuhan, kecuali . . . . 

a. membuat minyak goreng dari kelapa 

b. membuah pel dari kain atau baju bekas 

c. membuat pupuk dari tumbuhan yang sudah kering 

d. membakar sampah agar tidak bau 

20. Yani mempunyai sebuah HP. Ketika shopping di Mall, Yani melihat ada HP 

terbaru dengan akses internet. Yani memaksakan untuk membelinya karena ia 

menyukainya. Kini ia miliki dua HP. Yang dibuat oleh Yani dengan membeli 

HP tersebut adalah usaha dia untuk memenuhi . . . . 

a. Kebutuhannya   c.  Kebahagiannya 

b. Keinginannya    d.  Tuntutan zaman 

21. Tinjauan ekonomi yang bersifat tidak terbatas untuk manusia adalah . . . . 

a. Kemampuan    c.  Kebutuhan  

b. Pekerjaan    d.  Penghasilan  

22. Bagi seorang Ibu  rumah tangga majalah, radio, televisi dan  motor adalah 

kebutuhan . . . . 

a. Primer    c.  Tersier  

b. Sekunder    d.  Sekarang  

23. Bagi seorang pemulung dan anak-anak jalanan berlian, intan, villa, pesawat 

adalah kebutuhan . . . . 

a. Primer    c.  Tersier  

b. Sekunder    d.  Sekarang   

24. Bagi perusahaan mebel damar, rotan, dan  kayu termasuk.... 

a. Benda konsumsi   c.  Barang setengah jadi 

b. Barang mentah   d.  Barang subtitusi 

25. Berdasarkan subyek yang membutuhkan, alat-alat tulis bagi seorang pelajar 

termasuk kebutuhan.... 

a. Primer    c.  Tersier  

b. Sekunder     e.  Sekarang  

 

SELAMAT MENGERJAKAN...... 
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Lampiran 25 

KUNCI JAWABAN TES EVALUASI SIKLUS I 

1. B  11.  D   21.  C 

2. C  12.  B   22.  B 

3. A  13.  A   23.  C 

4. C  14.  B   24.  B 

5. A  15.  D   25.  A 

6. B  16.  C 

7. B  17.  A 

8. C  18.  D 

9. D  19.  D 

10. A  20.  B 
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SILABUS 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 2 Patebon 

Mata Pelajaran : Ekonomi 

Kelas/Program : VIII 

Semester  : 1 

Standar Kompetensi : 1. Memahami Kegiatan Pelaku Ekonomi di Masyarakat 

Kompetensi Dasar 

\’ 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
(menit) 

Sumber/ 

Bahan/ Alat 
Teknik 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

1.1 Mendeskripsi-

kan Hubungan 

antara 

Kelangkaan 

Sumber Daya 

dan Kebutuhan 

Manusia yang 

Tidak Terbatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kelangkaan 

Sumber Daya 

Ekonomi 
 

 

 

 Usaha-usaha 

Manusia dalam 

Mengatasi 

Kelangkaan 
 

 
 

 

 

  Kebutuhan 

Manusia 
 

 

 

 

 Membaca buku referensi dari 

berbagai sumber di kelas 

tentang arti kelangkaan, 

kemudian mengkaji dan 

mendiskusikan faktor-faktor 

apa saja yang menyebabkan 

terjadinya kelangkaan. 

 

 

 Mengidentifikasi, kemudian 

mendiskusikan usaha-usaha 

yang dapat dilakukan manusia 

dalam mengatasi kelangkaan 

dengan memanfaatkan sumber 

daya yang langka. 

 

 

 

 

 

 

 

  Membaca buku referensi di 

kelas dari berbagai 

sumber,kemudian 

mendiskusikan, dan tanya 

jawab antara siswa dengan 

guru, siswa dengan siswa, 

tentang pengertian, macam-

macam kebutuhan manusia, 

dan faktor-faktor yang 

  Mendeskripsikan arti 

kelangkaan dan faktor-

faktor penyebab terjadinya 

kelangkaan  

 

 

 

 

  Mengidentifikasi usaha-

usaha manusia dalam 

mengatasi kelangkaan 
 

 

 

 

 

  Mengidentifikasi arti dan 

jenis kebutuhan 
 

 

 

 

Tes tertulis 

 

 

 

 

Kerja 

Kelompok 

 

 

 

 

 

Tes lisan 

 

 

 

 

Uraian bebas 

 

 

 

 

Unjuk Kerja 

 
 

 

 

 

 

 

Daftar 

pertanyaan 

 

 

 

Apakah pengertian 

dari kelangkaan? 

Jelaskan! 

 

 

Amatilah informasi 

mengenai kasus 

kelangkaan dari 

media massa, 

kemudian 

diskusikan dalam 

kelompokmu solusi 

apa yang dapat 

diberikan untuk 

mengatasi masalah 

tersebut! 
 

Apakah arti dari 

kebutuhan? 

Sebutkan macam-

macam kebutuhan, 

dan masing-masing 
beri contohnya! 

 

 

6 JP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru IPS 

Ekonomi 

 

Buku-buku 

materi yang 

relevan 

 

Lingkungan 

Sekolah 

 

Lingkungan 

Keluarga 

Lingkungan 

Masyarakat 
Sekitar 

Media Massa 
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1.2 Mendeskripsi-

kan Pelaku 

Ekonomi: 

Rumah Tangga, 

Masyarakat, 

Perusahaan, 

Koperasi, dan 

 

 Faktor-faktor 

Penyebab 

Kebutuhan 

Manusia yang 

Beraneka 

ragam 

 

 Skala Prioritas 

Kebutuhan 

Manusia 
 

 

 

 Alat Pemenuh 

Kebutuhan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Pelaku 

Ekonomi 
 

 

 

menentukan kebutuhan 

manusia.  

 

 Mendiskusikan faktor-faktor yang 

menyebabkan beranekaragamnya 

kebutuhan manusia di kelas. 

 

 

 

 Membaca buku referensi dari 

berbagai sumber, kemudian 

mendiskusikan, sambil melakukan 

tanya jawab  tentang pengertian 

skala prioritas, dan menyusun skala 

prioritas. 

 

 

 Mendiskusikan arti, dan macam-

macam alat pemenuhan kebutuhan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Membaca buku referensi yang 

relevan dari berbagai sumber, di 

kelas, kemudian mendiskusikan 

sambil melakukan tanya jawab 

antara siswa dengan guru, maupun 

siswa dengan siswa tentang pelaku 

ekonomi utama dalam 

 

  Mengidentifikasi faktor-

faktor penyebab 

beranekaragamnya 

kebutuhan manusia 

 

 

 Menjelaskan pengertian skala 

prioritas dan menyusun 

skala prioritas kebutuhan 

pada umumnya 

 

 

 

  Mengidentifikasi arti dan 

macam-macam alat 

pemenuhan kebutuhan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mendesripsikan pelaku 

ekonomi utama dalam 

perekonomian Indonesia 
 

 

 

 
Tes tertulis 

 

 

 

 

Diskusi 
kelompok 

 

 

 

Diskusi 
kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tes Lisan 

 

 

 

 

Uraian bebas 

 

 

 

 

 
Unjuk kerja 

 

 

 

 

 

Unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar 
Pertanyaan 

 

 

 

Faktor-faktor apa 

sajakah yang 

menyebabkan 

beranekaragamnya 

kebutuhan manusia? 
Sebutkan! 

Apakah pengertian 

dari skala prioritas, 

dan buatlah 
contohnya!! 

 

 

 

 

Diskusikan dengan 

teman dalam 

kelompokmu,apakah 

arti dari alat 

pemenuh kebutuhan, 

kemudian sebutkan 

macam-macam alat 

pemenuh kebutuhan, 

dan masing-masing 
beri contohnya!  

 

 

 

 

Sebutkan pelaku 

ekonomi utama 

dalam 

perekonomian di 
Indonesia!      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 JP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru IPS 

Ekonomi 

Buku-buku 

materi yang 

relevan 
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Negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Mengidentifi-

 

 Peranan dan 

Tujuan 3 

Sektor Usaha 

Formal 
 

 

 Pokok-pokok 

Perkoperasian 

di Indonesia 

 

 

 

 Pendirian 

Koperasi 

 

 

 

 Simulasi Tata 

Cara Pendirian  

Koperasi 

 

 

 Peranan 

Pelaku 

Ekonomi 
 

 Hubungan 

Antar Pelaku 

Ekonomi 
 

 

perekonomian Indonesia. 

 

 Mengkaji referensi dari berbagai 

sumber untuk mengidentifikasi 

peranan dan tujuan 3 sektor usaha 

formal. 
 

 

 Membaca buku-buku referensi yang 

relevan dari berbagai sumber, 

kemudian mendiskusikan pokok-

pokok perkoperasian di Indonesia 

dalam kelas. 

 

 

 Mengidentifikasi usaha koperasi. 

 

 

 

 

 Mempraktekkan simulasi tata cara 

pendirian koperasi di kelas. 
 

 Membaca buku referensi dari 

berbagai sumber tentang peranan 

pelaku para ekonomi. 

 

 

 

 Membaca buku referensi dari 

berbagai sumber, kemudian 

mendiskusikan tentang hubungan 

antar pelaku ekonomi di kelas. 

 

 

 

 Mengidentifikasi peranan 

dan tujuan keberadaan 3 

sektor usaha formal 

(BUMN, BUMS, dan 

Koperasi) 
 

 

 Mengidentifikasi pokok-

pokok perkoperasian di 

Indonesia (pengertian, 

landasan, asas, sejarah, 

keanggotaan, sumber, 

modal, prinsip-prinsip) 
 

 

 Mengidentifikasi tentang 

cara pendirian, tujuan, 

peranan, ciri-ciri, manfaat, 

RAT, cara pembagian 

SHU, pembubaran, dan 

jenis-jenis usaha koperasi 

 

 

 

 Mampu menampilkan 

simulasi dalam tata cara 

pendirian koperasi 
 

 Menjelaskan peranan para 

pelaku ekonomi 
 

 Menjelaskan hubungan 

antar pelaku ekonomi 
 

 

 

 

Tes Tertulis 

 

 

 

 

Tes Tertulis 

 

 

 
 

 

Tugas 
Individu 

 

 

 

Kerja 
Kelompok 

 

Tes Lisan 

 

Tes Tertulis 

 

 

Uraian Bebas 

 

 
 

 

Uraian Bebas 

 

 

 

 

 

PR 

 

 

 

 

 
Unjuk Kerja 

 

Daftar 
Pertanyaan 

Uraian bebas 

 

 

 

Daftar 

 

Apakah tujuan 

didirikannya 
koperasi? Jelaskan! 

                                               

 

Apa sajakah prinsip-

prinsip koperasi? 
Sebutkan! 

 

 

 

Apakah perbedaan 

antara koperasi 

konsumsi dengan 

koperasi produksi? 
Jelaskan! 

 

Simulasikanlah cara 

pendirian koperasi 

bersama teman-
teman kelompokmu! 

Apa sajakah peranan 

pelaku ekonomi? 
Sebutkan! 

Menurut 

pendapatmu, 

bagaimanakah 

hubungan antar 

pelaku ekonomi? 

Jelaskan!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkungan 

Sekolah 

Lingkungan 
Keluarga 

Lingkungan 

Masyarakat 

Sekitar 
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kasi Bentuk 

Pasar dalam 

Kegiatan 

Ekonomi 

Masyarakat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengertian, 

Fungsi, dan 

Peranan Pasar 

bagi 

Masyarakat 

 

 Syarat-syarat 

Terjadinya 

Pasar 
 

 Macam-

macam Pasar 
 

 

 

 Pasar Konkret 

dan Pasar 

Abstrak 
 

 

 

 

 Penelitian 

Sederhana 

tentang Pasar 

 

 

 

 

 Membaca buku referensi dari 

berbagai sumber, kemudian 

mendefinisikan  pengertian, fungsi, 

dan peranan pasar bagi masyarakat. 

 

 Mengkaji referensi untuk 

mengidentifikasi syarat-syarat 

terjadinya pasar. 
 

 

 

 Membaca buku referensi dari 

berbagai sumber, kemudian 

mengklasifikasi, mendiskusikan 

macam-macam pasar, dan memberi 

contohnya masing-masing. 

 

 

 Mengidentifikasi, membedakan ciri-

ciri pasar konkret dan pasar abstrak, 

membedakan pasar konkret dan 

pasar abstrak, dan menyebutkan 

contoh-contohnya. 

 

 

 

 

 

 

 Melakukan pengamatan terhadap 

suatu pasar untuk dijadikan objek 

penelitian, kemudian membuat 

laporan tentang hasil pengamatan 

tersebut. 
  

 

 Menjelaskan pengertian, 

fungsi, dan peranan pasar 

bagi masyarakat. 
 

 Mengidentifikasi syarat-

syarat terjadinya pasar. 
 

 

 Mengklasifikasi macam-

macam pasar beserta 

contohnya masing-masing. 
 

 

 

 Mengidentifikasi ciri-ciri 

pasar konkret dan pasar 

abstrak serta menyebutkan 

contoh-contohnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 Membuat penelitian 

sederhana tentang pasar. 
 

 

 
Tes Lisan 

 

 
Tes Tertulis 

 

 

Tugas 

Individu 

 

 

 

 

Ulangan 
Harian 

 

 

 

 
 

 

Tugas 

Kelompok 

Pertanyaan 

 

 

Uraian Bebas 

 

 

PR 

 

 

 

 

Uraian Bebas 

 

 

 

Inventori 

Apakah yang 

dimaksud dengan 
pasar? 

 

Apa sajakah syarat-

syarat terjadinya 

pasar? Sebutkan! 

 

Sebutkan macam-

macam pasar 

menurut jenisnya, 

dan beri contoh! 

 

 

 

 

Jelaskan ciri-ciri 

pasar konkret dan 

pasar abstrak, 

kemudian masing-

masing beri 
contohnya 

 

Lakukan 

pengamatan di 
pasar! 

Menurut 

pendapatmu, 

masalah apakah 

yang dihadapi dalam 

pasar tersebut? Atau 

pertanyaan apakah 

yang muncul dalam 

benakmu, setelah 

mengamati pasar 
tersebut? 

6 JP  

Guru IPS 
Ekonomi 

Buku-buku 

materi yang 

relevan 

Lingkungan 
Sekolah 

Lingkungan 
Keluarga 

Lingkungan 

Masyarakat 
Sekitar 
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Kumpulkan data-

data yang releven 

untuk menjawab 

pertanyaan, atau 

masalah yang ada! 

Buatlah hasil 

pengamatanmu 

dalam bentuk 

laporan! 

 

Mengetahui,              Kendal,23 November 2012 

Kepala Sekolah              Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Danardono, S.Pd, M.Pd                      Minto Direjo, S.Pd 

NIP. 19601123 198501 1 001           NIP 19731122006042001 
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DOKUMENTASI PENELITIAN SIKLUS I 
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DOKUMENTASI PENELITIAN SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


