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SARI 

Kurniawan, Afik. 2015. “Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar 

Ekonomi Materi Pendapatan Nasional dengan Model Pembelajaran Think Pair 

Share Siswa Kelas X-B SMA N 1 Gemuh Tahun Pelajaran 2014/2015”. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Ekonomi Koperasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I Dra Harnanik, M.Si. 

Kata kunci: Pendapatan Nasional, Think Pair Share. 

Pembelajaran materi pendapatan nasional siswa kelas X-B SMA N 1 

Gemuh belum menunjukkan hasil yang maksimal. Ini ditunjukkan siswa yang 

lulus materi pokok pendapatan nasional hanya 13 siswa (46%) dari total siswa 

yaitu 28 siswa. Model pembelajaran yang digunakan guru masih model 

konvensional. 

Penggunaan model konvensional diduga kurang tepat diterapkan pada 

pembelajaran materi pendapatan nasional. Sehingga peneliti melakukan penelitian 

tindakan kelas menggunakan model pembelajaran yang lain yaitu think pair 

share. Model think pair share digunakan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar. Namun masalahnya apakah model pembelajaran think pair share dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar ekonomi materi pendapatan nasional 

kelas X-b SMA N 1 Gemuh?  

Subjek penelitian yaitu siswa kelas X-B SMA N 1 Gemun tahun pelajaran 

2014/2015. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus dimana setiap siklusnya terdiri dari 4 

tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan hasil 

belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I rata-rata keaktifan siswa 

mencapai 72,5% dan pada siklus II meningkat 12,5% menjadi 85%. Kemudian 

rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I mencapai 73,57 dan pada siklus II 

meningkat 4,47 menjadi 78,04. Siswa yang lulus pada siklus I sebanyak 22 siswa 

dan pada siklus II dapat ditingkatkan menjadi 25 siswa. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran think pair share dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

siswa kelas X-B SMA N 1 Gemuh tahun pelajaran 2014/2015. 
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ABSTRACT 

Kurniawan, Afik. 2015. "Improving Students’ Activeness and Economic Learning 

Outcomes on the subject matter of National Income by Using Think Pair Share 

Learning Model in the Case of the X-B graders of SMA N 1 Gemuh in the 

Academic Year of 2014/2015". Final Project. Economic Education Department. 

Economic Faculty. Semarang State University. Advisor: Dra. Harnanik, M.Si. 

 Keywords: National Income, Think Pair Share Learning Model 

The teaching and learning activity about national income material in the X-B 

grader students of SMA N 1 Gemuh had not shown the maximum result yet. It 

was shown by the number of the  students who passed the subject matter of the 

national income which was only 13 students (46%) of the total of 28 students. 

This problem happened mainly because the learning model used by teachers was 

still conventional. 

 The use of conventional learning model was seemed less precise to be 

applied on the learning material of national income. It inspired the researchers to 

conduct an action research using other learning model named Think Pair Share. 

Think Pair Share model was used to enhance the students’ activeness and learning 

outcomes. Here the problem was whether or not the use of Think Pair Share 

learning model can improve the students’ activeness and Economic learning 

outcomes of the national income material on X-B graders of SMA N 1 Gemuh. 

 The subjects of this study were XB grader of SMA N 1 Gemuh in the 

academic year of 2014/2015. This study consisted of two cycles where each cycle 

covered four stages of  planning, acting, observing and reflecting. 

 The results of this study showed that there was an improvement of 

students’ activeness and learning outcomes from the first cycle to the second one. 

In the first cycle the average of students’ activeness reached 72.5% and in the 

second cycle it was increased by 12.5% to 85%. Then the average students’ 

learning outcomes was 73.57 in the first cycle and  increased by 4.47 to 78.04 in 

the second cycle. The number of the students who passed the first cycle was 22 

and in the second cycle it could be increased to 25 students. 

 Based on the results of this study it can be concluded that Think Pair 

Share learning model can improve the students’ activeness and learning outcomes 

of the XB grader of SMA N 1 Gemuh in the academic year of 2014/2015. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan merupakan aspek penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan 

memiliki peranan dalam mengembangkan ilmu, membentuk mental dan karakter 

siswa untuk menjadi pribadi dewasa yang mampu berinteraksi dengan 

lingkungannya baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial. Pendidikan 

yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi siswa 

yang dibutuhkan untuk bersaing dalam era globalisasi. UU No. 20 tahun 2003 

pasal (3) menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Pendidikan merupakan usaha yang ditempuh manusia secara sadar guna 

mengembangkan potensi diri mereka melalui proses pembelajaran. 

Sekolah merupakan salah satu sarana untuk mencapai pendidikan yang 

berkualitas. Melalui sekolah siswa dibentuk menjadi pribadi yang berkarakter dan 

diarahkan menuju perubahan yang lebih positif sehingga saat siswa sudah keluar 

dari sekolah dia akan memiliki kecakapan, keterampilan dan pengetahuan baru 

yang dibutuhkannya untuk memasuki lingkungan baru yaitu lingkungan kerja. Di 

Vesta dan Thomson (dalam Hamdani, 2011:21)menyatakan bahwa belajar adalah
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 perubahan perilaku yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman. Skiner 

(dalam hamdani, 2011:11) berpandangan bahwa pada saat orang belajar, 

responnya menjadi kuat, apabila ia tidak belajar responnya menurun. Hasil dari 

proses belajar dapat dilihat dari nilai. Namun dalam upaya meraih nilai yang 

maksimal dibutuhkan proses belajar yang baik.  

Belajar merupakan bagian penting dari pembelajaran, proses pembelajaran 

yang baik akan mempengaruhi proses siswa untuk belajar dengan baik pula. 

Proses belajar yang baik adalah proses belajar yang berjalan secara dua arah dan 

tidak satu arah saja dimana terjadi interaksi antara guru dan siswa. Guru 

menyampaikan informasi tentang pembelajaran sedangkan siswa secara aktif 

bertanya dan mencari materi yang dibutuhkan sehingga terjadi sinergi yang baik 

antara guru dan siswa. 

Guru sebagai salah satu pemegang peranan penting dalam pendidikan 

dituntut harus menguasai beberapa model pembelajaran. Dengan kata lain kualitas 

pembelajaran tergantung pada kemampuan guru dalam mensinergikan antara 

guru, siswa, kurikulum, bahan ajar, media pembelajaran, serta fasilitas dalam 

menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan 

kurikulum. Model pembelajaran kooperatif diduga mampu menyajikan proses 

pembelajaran yang baik karena pembelajaran menuntut siswa untuk aktif belajar 

sehingga menimbulkan pengalaman sendiri bagi siswa untuk memecahkan 

masalah atau mempelajari materi pembelajaran. 

Namun, masih sering ditemui guru dalam pembelajaran ekonomi 

menggunakan metode yang konvensional. Metode yang digunakan guru adalah 
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metode ceramah, sehingga siswa tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran dan 

akan mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Pembelajaran di sekolah, pemahaman konsep dan aplikasinya merupakan 

hal yang sangat penting yang harus dimiliki siswa. Jika konsep dasar dimiliki 

murid secara salah, maka sukar untuk memperbaiki kembali, terutama jika sudah 

diterapkan dalam menyelesaikan soal – soal yang menyangkut tentang 

perhitungan. Pelajaran ekonomi materi pendapatan nasional merupakan salah satu 

materi yang banyak mengandung perhitungan seperti menghitung pendapatan 

nasional itu sendiri, GDP, GNP, NNP, NNI, PI, DI, dan pendapatan per kapita. 

Jika murid bersifat terbuka masih ada harapan untuk memperbaiki kesalahan 

konsep tersebut sebelum siswa menerapkannya dalam menyelesaikan soal – soal 

tentang materi pendapatan nasional. Namun jika murid bersifat tertutup, maka 

kesalahan itu akan dibawa terus sampai pada suatu saat mereka menyadari bahwa 

konsep – konsep yang mereka miliki adalah keliru. Oleh karena itu yang 

terpenting adalah bagaimana siswa memahami konsep pendapatan nasional secara 

bulat dan utuh, sehingga jika diterapkan dalam menyelesaikan soal – soal siswa 

tidak mengalami kesulitan. Gambaran permasalahan tersebut menunjukkan bahwa 

pembelajaran ekonomi materi pendapatan nasional perlu diperbaiki guna 

meningkatkan hasil belajar siswa materi pendapatan nasional. 

Peneliti dalam hal ini mengambil model pembelajaran kooperatif tipe 

Think-Pair-Share (TPS) dalam pembelajaran ekonomi materi pendapatan nasional 

untuk diterapkan. Karena dalam model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-

Share (TPS), siswa dihadapkan pada masalah-masalah nyata yang ada di 

lingkungan serta mengajarkan mereka berdiskusi atau belajar secara berkelompok, 
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sedangkan guru sebagai fasilitator bagi siswa. Sehingga aktivitas belajar siswa 

dapat teramati oleh guru dan guru dapat lebih mengetahui siswa mana yang keliru 

konsepnya serta belum paham tentang konsep pendapatan nasional sehingga dapat 

memperbaikinya. Melalui pembelajaran ini diharapkan siswa memperoleh 

pengetahuan yang bermakna dan menumbuhkan motivasi siswa sehingga 

pembelajaran ekonomi materi pendapatan nasional dapat terlaksana secara 

optimal.  

Peneliti telah melakukan observasi awal saat kegiatan belajar mengajar 

(KBM) pada materi pendapatan nasional di Kelas X-B SMA N 1 Gemuh. 

Kesenjangan antara teori dan kenyataan, yaitu pada kegiatan belajar mengajar di 

SMA Negeri 1 Gemuh selama ini kurang dapat menarik perhatian siswa dan 

memotivasi siswa sehingga materi pembelajaran kurang dapat diserap oleh siswa. 

siswa tidak ada yang bertanya tentang materi yang disampaikan oleh guru. Saat 

guru bertanya tentang paham tidaknya siswa terhadap materi itu, siswa hanya 

diam saja. Hal ini menjadikan materi yang diserap oleh siswa tidak maksimal 

sehingga siswa masih ada yang kesulitan dalam mengerjakan soal ulangan 

ekonomi materi pendapatan nasional. Berdasarkan nilai ulangan harian materi 

pendapatan nasional Terbukti siswa tidak lulus KKM mata pelajaran ekonomi 

materi pendapatan nasional sebanyak 54% sedangkan yang lulus hanya 46% . 

Tabel 1.1 

No Jumlah 

Siswa 

KKM Tuntas Tidak Tuntas Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah ∑ % ∑ % 

1. 28 75 13 46 15 54 90 40 

Nilai Ulangan Ekonomi X-B 



5 
 

 
 

(Sumber: Rekapitulasi nilai ulangan harian SMA N 1 Gemuh)  

Berdasarkan daftar nilai diatas dapat diketahui bahwa lebih dari separuh 

siswa kelas X-B tidak tuntas atau tidak mencapai KKM dan Peneliti 

menyimpulkan hasil belajar ekonomi materi pendapatan nasional kelas X-B masih 

rendah. Selain dari hasil ulangan diatas peneliti juga melakukan wawancara 

terhadap siswa kelas X-B. Mereka mengaku bosan dengan cara guru mengajar 

yang hanya menjelaskan di depan kelas. Sebagian dari mereka juga mengaku 

mengantuk saat pelajaran karena di dalam kelas mereka hanya mendengarkan 

guru menjelaskan dan tidak melakukan aktivitas lain. Dari wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan salah satu faktor yang mempengaruhi 

keaktifan siswa adalah metode yang digunakan guru kurang melibatkan siswa 

secara langsung. Pembelajaran di kelas masih didominasi oleh guru sehingga 

belum bisa membuat siswa antusias mengikuti pembelajaran ekonomi. 

Salah satu alternatif yang dapat ditempuh adalah guru dapat memilih 

metode pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa. Salah satu metode yang 

dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut adalah Think-Pair-Share 

(TPS). Metode ini dikembangkan oleh Frank Lyman dan kawan-kawannya dari 

Universitas Maryland. Metode TPS adalah jenis pembelajaran kooperatif 

berpasangan dalam kelompok, sehingga siswa dapat saling bekerja sama, 

bertanya, merespon dan membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

Mata pelajaran ekonomi pada materi pendapatan nasional adalah materi 

yang membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam mempelajarinya karena 

banyaknya konsep perhitungan seperti menghitung pendapatan nasional melalui 

pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran.materi 

ini juga berisi tentang konsep perhitungan PDB, PNB, NNP, NNI, PI, DI dan 
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pendapatan per kapita. Selain banyaknya konsep perhitungan, materi pendapatan 

nasional juga mempunyai banyak istilah asing yang terdapat di dalamnya. Metode 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dapat menjadi salah satu solusi 

untuk meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa sehingga hal itu akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa itu sendiri. 

Berdasarkan uraian masalah diatas peneliti merasa perlu untuk melakukan 

penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran ekonomi. Maka peneliti mengambil judu “Meningkatkan 

Keaktifan Dan Hasil Belajar Ekonomi Materi Pendapatan Nasional Menggunakan 

Model Pembelajaran Think-Phair-Share Siswa Kelas X-B SMA N 1 Gemuh 

Tahun Pelajaran 2014/2015.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti merumuskan masalaha 

sebagai berikut: 

1.2.1 Apakah pembelajaran kooperatif tipe think pair share dapat 

            meningkatkan keaktifan belajar ekonomi kelas X- B SMA N 1 

            Gemuh? 

1.2.2 Apakah pembelajaran kooperatif tipe think pair share dapat 

            meningkatkanhasil belajar ekonomi kelas X- B SMA N 1 Gemuh? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Mengetahui pembelajaran kooperatif tipe think pair share dapat 

            meningkatkan keaktifan belajar ekonomi kelas X-B SMA N 1 

           Gemuh? 
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1.3.2 Mengetahui pembelajaran kooperatif tipe think pair share  dapat 

           meningkatkan hasil belajar ekonomi kelas X-B SMA N 1 Gemuh? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan 

praktis. Secara teoritis, dapat menjadi referensi dan pendukung bagi penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan pembelajaran ekonomi, menambah kontribusi 

pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dunia pendidikan. 

1.4.1 Bagi Guru 

1.4.1.1 Menjadi kesempatan meningkatkan kreativitas dan ketrampilan 

guru dalam mengajar. 

1.4.1.2 Menjadi inspirasi bagi guru untuk melakukan inovasi belajar yang 

kreatif dan inovatif serta menyenangkan.  

1.4.2 Bagi Siswa 

1.4.2.1 Meningkatkan minat dan perhatian siswa dalam mengikuti 

             pelajaran ekonomi 

1.4.2.2 Meningkatkan keaktifan siswa di kelas 

1.4.2.3 Meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa 

1.4.2.4 Meningkatkan kepercayaan diri siswa dengan metode Think 

            Pair Share. 

1.4.3 Bagi Sekolah 

1.4.3.1 Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas sekolah 

1.4.3.2 Memberikan kontribusi terhadap perbaikan di bidang pendidikan 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Keaktifan Siswa 

Keaktifan yang dimaksud disini adalah keaktifan/aktivitas siswa di dalam 

kelas. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, aktif adalah giat atau bekerja, 

sedangkan keaktifan adalah suatu keadaan atau hal dimana siswa aktif . Belajar 

memerlukan aktivitas sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat. Tidak ada 

belajar kalau tidak ada aktivitas, itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau 

asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Montessori (dalam 

Sardiman A.M 2011:96) menegaskan bahwa anak-anak memiliki tenaga untuk 

berkembang sendiri,membentuk sendiri. Pernyataan Montessori ini memberikan 

petunjuk bahwa yang lebih banyak melakukan aktivitas di dalam penbentukan diri 

adalah anak itu sendiri, sedangkan pendidik hanya memberikan bimbingan dan 

merencanakan segala kegiatan yang akan di perbuat oleh anak didik. 

Rousseau (dalam Sardiman A.M 2011:96-97) menjelaskan bahwa segala 

pengetahuan itu harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, 

penyelidikan sendiri, dengan bekerja sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan 

sendiri baik secara rohani maupun teknis. Jadi aktivitas individu atau kelompok 

itu yang menjadi kunci utama dalam menyerap ilmu dalam kegiatan belajar. 

Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. Paul B. 

Diedrich (dalam Sadirman A.M 2011:101) membagi aktivitas siswa disekolah 

menjadi 8 jenis : 

1. Visual activities, yang termasuk didalamnya 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, misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

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

6. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain:melakukan 

percobaan,membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak.  

7. Mental activities, sebagai contoh misalnya:menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8. Emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Jadi dengan digolongkannya aktivitas seperti diuraikan diatas, 

menunjukkan bahwa aktivitas di kelas cukup kompleks dan bervariasi. Berbagai 

kegiatan tersebut jika dapat diciptakan di kelas maka kelas akan lebih dinamis, 

tidak membosankan dan benar-benar menjadi pusat aktivitas belajar yang 

maksimal. 

Faktor yang mempengaruhi keaktifan 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat merangsang dan 

mengembangkan bakat yang dimilikinya,siswa juga dapat berlatih untuk berpikir 

kritis. Menurut Gagne dan Brings (dalam Martinis, 12 2007 : 84) faktor- faktor 
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yang dapat menumbuhkan timbulnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

yaitu: 

1. Memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa, sehingga mereka berperan 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Menjelaskan tujuan instruksional (kemampuan dasar kepada siswa). 

3. Memberikan stimulus (masalah, topik, dan konsep yang akan 

dipelajari). 

4. Memberi petunjuk siswa cara memepelajarinya 

5. Memunculkan aktifitas, partisifasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

6. Memberi umpan balik (feed back). 

7. Melakukan tagihan- tagihan terhadap siswa berupa tes, sehingga 

kemampuan siswa selalu terpantau dan terukur. 

8. Menyimpulkan setiap materi yang akan disampaikan diakhir 

pembelajaran. 

Upaya mengaktifkan siswa belajar dapat dilakukan dengan mengupayakan 

timbulnya interaksi yang harmonis antar warga di dalam kelas. Interaksi ini akan 

terjadi bila setiap warga kelas melihat dan merasakan bahwa kegiatan belajar 

tersebut sebagai sarana memenuhi kebutuhannya. 

Menurut Taksonomi Bloom karakteristik manusia meliputi cara yang 

tipikal dari berpikir, berbuat, dan perasaan. Tipikal berpikir berkaitan dengan 

ranah kognitif, tipikal berbuat berkaitan dengan ranah psikomotor, dan tipikal 

perasaan berkaitan dengan ranah afektif. Berdasarkan taksonomi Bloom tersebut 

untuk mengetahui keaktifan siswa dalam pembelajaran dikelas dapat dilihat dari 

aspek afektif karena dalam ranah afektif mencakup watak perilaku seperti 
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perasaan, minat, sikap, emosi, atau nilai. Deskripsi tujuan-tujuan afektif yang 

merupakan bagian dari taksonomi Blomm, dan pertama-tama dikembangkan oleh 

Krathwohl (1964), adalah sebagai berikut: 

a) Menerima (receiving) 

b) Merespon (responding) 

c) Menilai (valuing) 

d) Mengorganisasi (organization) 

Empat tahapan aspek afektif diatas merupakan langkah-langkah yang dapat 

digunakan untuk mengukur sikap siswa dalam pembelajaran. 

Pertama, menerima merupakan kesediaan untuk menyadari adanya suatu 

fenomena di lingkungannya. Dalam pengajaran bentuknya berupa mendapatkan 

perhatian, mempertahankan, dan mengarahkan. 

Kedua, merespon adalah memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di 

lingkungannya. Meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan 

tanggapan. 

Ketiga, menilai berkaitan dengan harga atau nilai yang diterapkan pada suatu 

objek, fenomena, atau tingkah laku. Penilaian berdasar pada internalisasi dari 

serangkaian nilai tertentu yang diekspresikan ke dalam tingkah laku. 

Keempat, mengorganisasi adalah memadukan nilai-nilai yang berbeda, 

menyelesaikan konflik di antaranya, dan membentuk suatu sistem nilai yang 

konsisten. 

Dari penjelasan keempat bagian ranah afektif maka dapat disimpulkan 

bahwa ranah afektif digunakan untuk mengukur sikap siswa dalam proses 
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pembelajaran. Dalam penelitian ini ranah afektif digunakan sebagai dasar 

pengukuran keaktifan siswa dikelas dalam pembelajaran.  

2.2 Teori Belajar 

          Belajar adalah ciri khas manusia yang membedakannya dengan makhluk 

lain. Belajar dilakukan manusia seumur hidup, dimana dan kapan saja, baik di 

rumah, sekolah, jalan dan dalam waktu yang tidak ditentukan. Belajar terjadi 

ketika ada interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, 

dan individu dengan lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. 

          Menurut Slameto (Dalam Hamdani 2011:20)Belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Perubahan itu bersifat konstan dan berbekas. Secara 

umum, belajar boleh dikatakan sebagai suatu proses interaksi antara diri manusia 

dengan lingkungannya, yang mungkin berwujud pribadi, fakta, konsep, atau teori. 

Dalam hal ini terkandung maksud bahwa proses interaksi itu adalah: 

a. proses internalisasi dari sesuatu ke dalam diri yang belajar 

b. dilakukan secara aktif, dengan segenap panca indera ikut berperan. 

Proses internalisasi dapat dilakukan secara aktif dengan segenap panca 

indera dengan menggunakan follow up-nya yaitu proses sosialisasi. Proses 

sosialisai dalam hal ini dimaksudkan mensosialisasikan atau mengiteraksikan atau 

menularkan kepada pihak lain. Proses sosialisasi dapat melahirkan suatu 

pengalaman yang dapat membuat perubahan terhadap diri seseorang. Mengenai 

perubahan status tersebut, menurut Bloom, meliputi tiga ranah yaitu kognitif, 

afektif dan psikomotorik.masing masing ranah ini dirinci menjadi beberapa 
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jangkauan kemampuan(level of competence), rincian ini dapat disebutkan sebagai 

berikut: 

a. Kognitif Domain 

1) Knowledge (pengetahuan, ingatan) 

2) Comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh) 

3) Analysis (menguraikan, menentukan hubungan) 

4) Synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru) 

5) Evaluition (menilai) 

6) Application (menerapkan) 

b. Affective Domain 

1) Recieving (sikap menerima) 

2) Responding (memberikan respon) 

3) Valuing (nilai) 

4) Organization (organisasi) 

5) Characterization (karakterisasi) 

c. Psychomotor Domain. 

1) Initiatory level 

2) Pre-routine level 

3) Rountinized level 

Target jangkauan mengenai pencapaian level sebagaimana dijajarkan di 

tiap-tiap domain, sudah barang tentu sesuai dengan tujuan belajarnya. Tujuan 

belajar dapat tercapai jika sistem lingkungan/kondisi belajar sangat kondusif. 
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2.3 Hakikat Hasil Belajar 

2.3.1 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan suatu hasil yang diperoleh siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran. Menurut Rifa,i (2011: 85), hasil belajarmerupakn 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan 

belajar. Sedangkan Sudjana (2004: 3), menyatakan bahwa hasil belajar adalah 

proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa sesuai 

dengan kriteria tertentu. Senada dengan hasil belajar, Sudjana menuturkan bahwa 

penilaian adalah proses pemberian atau menentukan nilai kepada objek tertentu 

berdasarkan suatu kriteria tertentu.  

Hasil belajar seseorang juga tergantung pada berbagai faktor antara lain: 

faktor kurikulum dan proses belajar yang dialami siswa di kelas. Walaupun 

demikian hasil belajar yang baik juga ditentukan oleh kemampuan guru. 

Kemampuan guru sangat dominan dalam menentukan strategi pembelajaran, 

pemilihan pendekatan ataupun metode yang tepat untuk digunakan pada pokok 

bahasan tertentu. Bloom mengklasifikasikan hasil belajar menjadi tiga ranah, 

yakni ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Ranah kognitif berkaitan dengan 

hasil berupa pengetahuan( atau ingatan, (b) pemahaman, (c) aplikasi, (d) analisis, 

(e) sintesis, dan (e) evaluasi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri 

dari lima aspek yakni  (a) penerimaan, (b) jawaban atau reaksi, (c) penilaian, (d) 

organisasi, dan (e) internalisasi. Ranah psikomotor berkenaan dengan hasil belajar 

keterampilan dan kemampuan bertindak terdiri dari enam aspek yakni : (a) 

gerakan refleks, (b) keterampilan gerakan dasar, (c) kemampuan perspektual, (d) 

keharmonisan atau ketepatan, (e) gerakan keterampilan komplek dan (f) gerakan 
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ekspresif. Di antara ketiga ranah tersebut, ranah kognitiflah yang banyak dinilai 

oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam 

menguasai isi bahan pengajaran. (Sudjana, 2004: 23). 

Menurut Nana Sudjana (2004:3) penilaian diartikan sebagai proses 

menentukan nilai suatu objek. Untuk dapat menentukan suatu nilai atau harga 

suatu objek diperlukan adanya ukuran atau kriter ia.  

Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar 

yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Adapun tujuan penilaian adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui 

kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata 

pelajaran yang ditempuhnya.  

2. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran disekolah  

3. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi 

pelaksanaannya.  

4. Memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan.  

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran di 

kelas tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu sendiri. 

Sugihartono, dkk. (2007: 76- 77), menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar, sebagai berikut: 
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a. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. 

Faktor internal meliputi: faktor jasmaniah dan faktor psikologis. 

b. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor eksternal 

meliputi: faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 

2.4 Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Sadirman. A.M (2011:30) bahwa model pembelajaran kooperatif 

adalah rangkaian kegiatan belajar siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Dalam pembelajaran kooperatif diterapkan 

strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang 

tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya setiap 

anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk 

memahami materi pelajaran. 

 Pembelajaran kooperatif ini memiliki prinsip , belajar dikatakan belum 

selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. 

Menurut Sardiman A.M (2011:30) nsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif 

adalah sebagai berikut: 

a. Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam atau berenang 

bersama.” 

b. Para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa lain dalam 

kelompoknya, selain tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam materi yang 

dihadapinya 

c. Para siswa harus berpandangan bahwa mereka memiliki tujuan yang sama 

d. Para siswa berbagi tugas dan tanggung jawab di antara anggota kelompok 
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e. Para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang ikut berpengaruh 

terhadap evaluasi kelompok. 

f. Para siswa berbagi kepemimpinan dan mereka memperoleh keteramilan 

bekerja sama selama belajar. 

g. Setiap siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual 

materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif mengajarkan keterampilan-keterampilan khusus 

kepada siswa agar dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya, menjadi 

pendengar yang baik, dan diberi lembar kegiatan berisi pertanyaan atau tugas 

yang direncanakan untuk diajarkan. 

Menurut Sardiman A.M(2011:34) pembelajaran kooperatif  ini memiliki 

enam fase, setiap fase diikuti oleh tingkah laku yang harus dilakukan oleh guru. 

Keenam fase dan tingkah laku guru dalam pembelajaran kooperatif ini adalah 

sebagai berikut.  

a.    Fase 1 Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa  

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan memotivasi belajar siswa. 

b.    Fase 2 Menyajikan informasi  

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi 

atau lewat bahan bacaan. 

c.    Fase 3 Mengorganisasikan siswa kedalam kelompok-kelompok belajar  

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi 

secara efisien. 
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d.   Fase 4 Membimbing kelompok bekerja dan belajar  

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka 

e.    Fase 5 Evaluasi  

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari 

atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 

f.     Fase 6 Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil 

belajar individu dan kelompok. 

Kelebihan dan kelemahan cooperative learning melalui pendekatan struktural 

adalah sebagai berikut: 

Kelebihan : 

a. Adanya interaksi antara siswa melalui diskusi untuk menyelesaikan masalah 

akan meningkatkan keterampilan sosial siswa. 

b. Baik siswa yang pandai maupun siswa yang kurang pandai sama-sama 

memperoleh manfaat melalui aktivitas belajar kooperatif. 

c. Kemungkinan siswa lebih mudah memahami konsep dan memperoleh 

kesimpulan. 

d. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan bakat 

kepemimpinannya. 

Kelemahan : 

a. Siswa yang pandai cenderung mendominasi sehingga dapat menimbulkan 

sikap minder dan pasif dari siswa yang kurang pandai. 
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b. Diskusi tidak akan berjalan lancar jika siswa hanya menyalin pekerjaan siswa 

pandai. 

c. Pengelompokan siswa membutuhkan tempat duduk berbeda dan 

membutuhkan waktu. (Ana Widyawati, 2006:14) 

Kelebihan tersebut dapat terjadi apabila ada tanggung jawab individual 

anggota kelompok, artinya keberhasilan kelompok ditentukan oleh hasil belajar 

individual semua kelompok yang kinerjanya baik sehingga anggota kelompoknya 

tersebut dapat melihat bahwa kerja sama untuk saling membantu teman dalam 

satu kelompok sangat penting. Sedangkan kelemahan yang ada dapat 

diminimalisir dengan peran guru yang senantiasa meningkatkan motivasi siswa 

yang lemah agar dapat berperan aktif, meningkatkan tanggung jawab siswa untuk 

belajar bersama, dan membantu siswa yang mengalami kesulitan. 

2.5 Pembelajaran Think Pair Share 

Model Think-Pair-Share (TPS). Think-Pair-Share dikembangkan oleh 

Frank Lyman dkk dari Universitas Maryland. Pendekatan struktural “Think-Pair-

Share” memberikan siswa waktu untuk berfikir dan menjawab serta saling 

membantu satu sama lain (Ibrahim dkk, 2000: 26,27). Dalam menerapkan 

pendekatan struktural “Think-Pair-Share” Frank Lyman dkk menggunakan 

tahap-tahap sebagai berikut : 

Tahap -1: Think (berfikir). Guru mengajukan pertanyaan atau isu yang 

berhubungan dengan pelajaran kemudian siswa diminta untuk memikirkan 

pertanyaan atau isu tersebut secara mandiri untuk beberapa saat. 

Tahap -2: Pairing (berpasangan). Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa 

yang lain untuk mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya pada tahap pertama. 
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Interaksi pada tahap ini diharapkan dapat berbagi jawaban jika telah diajukan 

suatu pertanyaan atau berbagi ide jika suatu persoalan khusus telah diidentifikasi. 

Biasanya guru memberi waktu 4-5 menit untuk perpasangan. 

Tahap -3: Sharing (berbagi). Pada tahap akhir guru meminta kepada pasangan 

untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang telah mereka bicarakan. Hal 

ini efektif dilakukan dengan cara bergiliran pasangan demi pasangan dan 

dilanjutkan sampai sekitar seperempat pasangan telah mendapat kesempatan 

untuk melaporkan. (Ibrahim dkk, 2000: 26,27) 

Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran Think-Paire-Share adalah: 

1. Guru membagi siswa dalam kelompok berempat dan memberikan 

     tugas kepada semua kelompok. 

2. Setiap siswa memikirkan dan mengerjakan tugas sendiri. 

3. Siswa berpasangan dengan salah satu rekan dalam kelompok dan 

     berdiskusi dengan pasangannya. 

4. Kedua pasangan bertemu kembali dalam kelompok berempat. Siswa 

     berkesempatan  untuk membagikan hasil kerjanya kepada kelompok 

     berempat (Lie, 2004:58).  

Menurut Lie (2002: 56) bahwa, “Menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif model ”Think-Pair-Share” ini, memberi siswa kesempatan untuk 

bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. Keunggulan lain dari model 

”Think- Pair-Share” ini adalah optimalisasi partisipasi siswa. Pada metode 

klasikal yang memungkinkan hanya satu siswa maju dan membagi hasilnya untuk 

seluruh kelas, Teknik Berpikir-Berpasangan-Berempat ini memberikan 
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kesempatan sedikitnya delapan kali lebih banyak kepada setiap siswa untuk 

dikenali dan menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain”. 

Kelebihan dan Kekurangan Metode pembelajaran Think-Pair-Share adalah 

sebagai berikut : 

Kelebihan : 

Menurut Muslimin Ibrahim (2000 : 6) metode Think-Pair-Share mempunyai 

kelebihan antara lain : 

1. Meningkatkan pencurahan waktu pada tugas. Penggunaan metode 

pembelajaran TPS menuntut siswa menggunakan waktunya untuk 

mengerjakan tugas-tugas atau permasalahan yang diberikan oleh guru di awal 

pertemuan sehingga diharapkan siswa mampu memahami materi dengan baik 

sebelum guru menyampaikannya pada pertemuan selanjutnya. 

2. Memperbaiki kehadiran. Tugas yang  oleh guru pada setiap pertemuan selain 

untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran juga 

dimaksudkan agar siswa dapat selalu berusaha hadir pada setiap pertemuan. 

Sebab bagi siswa yang sekali tidak hadir maka siswa tersebut tidak 

mengerjakan tugas dan hal ini akan mempengaruhi hasil belajar mereka. 

3. Angka putus sekolah berkurang. Metode pembelajaran TPS diharapkan dapat 

memotivasi siswa dalam pembelajaran sehingga hasil belajar siswa dapat 

lebih baik daripada pembelajaran dengan model konvensional. 

4. Sikap apatis berkurang. Sebelum pembelajaran dimulai, kencenderungan 

siswa merasa malas karena proses belajar di kelas hanya mendengarkan apa 

yang disampaikan guru dan menjawab semua yang ditanyakan oleh guru. 

Dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar, metode 
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pembelajaran TPS akan lebih menarik dan tidak monoton dibandingkan 

metode konvensional. 

5. Penerimaan terhadap individu lebih besar. Dalam metode pembelajaran 

konvensional, siswa yang aktif di dalam kelas hanyalah siswa tertentu yang 

benar-benar rajin dan cepat dalam menerima materi yang disampaikan oleh 

guru sedangkan siswa lain hanyalah “pendengar” materi yang disampaikan 

oleh guru. Dengan pembelajaran TPS hal ini dapat diminimalisir sebab semua 

siswa akan terlibat dengan permasalahan yang diberikan oleh guru. 

6. Hasil belajar lebih mendalam. Parameter dalam PBM adalah hasil belajar 

yang diraih oleh siswa. Dengan pembelajaran TPS perkembangan hasil 

belajar siswa dapat diidentifikasi secara bertahap, sehingga pada akhir 

pembelajaran hasil yang diperoleh siswa dapat lebih optimal. 

Kelemahan : 

1. Membutuhkan koordinasi secara bersamaan dari berbagai aktivitas. 

2. Membutuhkan perhatian khusus dalam penggunaan ruangan kelas. 

3. Peralihan dari seluruh kelas ke kelompok kecil dapat menyita waktu 

pengajaran yang berharga. Untuk itu guru harus dapat membuat perencanaan 

yang seksama sehingga dapat meminimalkan jumlah waktu yang terbuang. 

2.6 Materi Pembelajaran  

2.6.1 Karakteristik Mata Pelajaran Ekonomi Materi Pendapatan Nasional 

Setiap mata pelajaran mempunyai karakteristik yang khas. Demikian juga 

halnya dengan mata pelajaran Ekonomi. Adapun karakteristik mata pelajaran 

Ekonomi adalah sebagai berikut:  

1. Mata pelajaran Ekonomi berangkat dari fakta atau gejala ekonomi yang nyata.  
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Kenyataan menunjukkan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan 

sumber-sumber ekonomi sebagai alat memenuhi kebutuhan jumlahnya 

terbatas. Ilmu ekonomi mampu menjelaskan gejala tersebut, sebab ilmu 

ekonomi dibangun dari dunia nyata.  

2. Mata pelajaran Ekonomi mengembangkan teori-teori untuk menjelaskan fakta 

secara rasional.  

Agar manusia mampu membaca dan menjelaskan gejala-gejala ekonomi 

secara sistematis, maka disusunlah konsep dan teori ekonomi yang menjadi 

bangunan ilmu ekonomi. Selain itu ilmu ekonomi adalah obyektif dan 

mempunyai tujuan yang jelas.  

3. Umumnya, analisis yang digunakan dalam ilmu ekonomi adalah pemecahan 

masalah.  

Metode pemecahan masalah cocok untuk digunakan dalam analisis ekonomi 

sebab obyek dalam ilmu ekonomi adalah permasalahan dasar ekonomi, yaitu 

barang apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk 

siapa barang diproduksi.  

4. Inti dari ilmu ekonomi adalah memilih alternatif yang terbaik.  

Untuk mencapai kemakmuran, manusia mempunyai banyak pilihan kegiatan. 

Namun, dari sekian banyak pilihan kegiatan tersebut dapat dianalisis secara 

ekonomi sehingga dapat ditentukan alternatif pilihan mana yang paling 

optimal.  

5. Lahirnya ilmu ekonomi karena adanya kelangkaan sumber pemuas kebutuhan 

manusia (Depdiknas. 2003:2)  
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Materi pendapatan nasional merupakan salah satu kompetensi dasar yang 

harus dikuasai siswa SMA kelas X pada mata pelajaran Ekonomi. Materi 

pendapatan nasional berisi banyak sekali konsep perhitungan seperti menghitung 

pendapatan nasional melalui pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan 

pendekatan pengeluaran. Materi pendapatan nasional juga berisi tentang konsep 

perhitungan PDB, PNB, NNP, NNI, PI, DI dan pendapatan per kapita. 

 Materi pendapatan nasional memiliki banyak istilah asing, yang mungkin 

bagi siswa hal itu sangat menyulitkan seperti misalnya rent (r), wages(w), profit 

(p), government expenditure (g), consumption (c), export(e), import(m). apalagi 

ada salah satu simbol huruf yaitu “i” yang memiliki dua arti. Pertama, i berarti 

investmen/investasi. Kedua, i berarti interest/bunga modal.  

Banyaknya konsep perhitungan dan istilah asing yang ada pada materi 

pendapatan nasional menuntut guru untuk menggunakan model pembelajaran 

yang bisa mengatasi masalah banyaknya konsep perhitungan dan istilah asing. 

Think pair share adalah model pembelajaran yang dipilih untuk mengatasi hal 

tersebut. Model ini dipilih karena siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

yang terstruktur dan terdiri dari dua orang atau lebih untuk saling membantu satu 

sama lain dalam mempelajari materi pelajaran, dimana keberhasilan kerja sangat 

dipengaruhi oleh keterlibatan anggota kelompok itu sendiri. model ini 

mengutamakan kerja sama kelompok yang memiliki anggota dengan tingkat 

kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga diharapkan mampu menutup 

kekurangan dari masing-masing anggota kelompok. Model ini juga menuntut 

siswa untuk aktif belajar sendiri dan guru hanya sebagai fasilitator sehingga 
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dengan belajar sendiri siswa mempunyai pengalaman dan tidak mudah lupa 

dengan banyaknya konsep dalam materi pendapatan nasional.   

2.6.2 Materi Pendapatan Nasional 

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh 

masyarakat di suatu negara dalam satu periode,biasanya selama satu tahun. 

Perhitungan tersebut berdasarkan anggapan bahwa pendapatan nasional 

merupakan penjumlahan biaya hidup selama setahun. Konsep pendapatan 

nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang 

berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya.pada tahun 1665. Namun 

pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut 

pandangan ilmu ekonomi modern, alat utama sebagai pengukur kegiatan 

perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (gross National Product, GNP) yaitu 

seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh suatu negara yang 

diukur menurut harga pasar. Oleh karena itu pengertian pendapatan nasional 

adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu Negara dalam 

kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun) yang dinyatakan dalam satuan uang. 

1. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product GDP) 

Produk domestic bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara 

selama 1 tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang 

dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi diwilayah 

suatu Negara. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum 

diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sir_William_Petty&action=edit&redlink=1
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dianggap bersifat bruto/kotor. Semua hasil produksi orang/perusahaan asing di 

dalam negeri yang harus dibayarkan disebut factor income payment to aboard, 

sedangkan hasil produksi diluar negeri yang diterima disebut factor income 

receipt from aboard. Apabila yang dibayarkan lebih kecil daripada yang diterima, 

maka akan terjadi pembayaran ke dalam negeri. Selisihnya merupakan pendapatan 

neto ke luar negeri atau disebut  net factor income payment to aboard. 

Jika net factor income tersebut diberi notasi n maka  

GDP – n = GNP atau GNP + n = GDP 

Pada pembahasan selanjutnya nanti akan dibahas pula metode 

penghitungan pendapatan nasional yang melalui pendekatan / metode produksi. 

2.      Produk Nasional Bruto (Gross National Product GNP) 

Produk Nasional Bruto atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu Negara (nasional) selama 1 tahun. 

Dalam pengertian PNB (GNP) ini, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh warga Negara yang berada diluar negeri, tetapi tidak termasuk 

hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi diwilayah Negara tersebut. 

Apabila ada hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi diwilayah Negara 

Indonesia, harus dikurangkan. Sebenarnya perbedaan PDB dengan PNB terletak 

pada net factor income saja. 

Jika GDP lebih besar dari GNP, maka penanaman modal asing lebih besar 

dari penanaman modal Negara tersebut diluar negeri. Keadaan seperti ini 
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merupakan indikasi bahwa Negara itu belum meluaskan usahanya ke luar negeri 

dan masih menerima banyak modal dari luar negeri. Sebaliknya, jika GDP lebih 

kecil dari GNP biasanya Negara itu mampu menanamkan modal lebih banyak di 

luar negeri daripada menerima modal asing dari luar negeri. Produk nasional 

Bruto merupakan pendapatan nasional yang diperoleh melalui pendekatan metode 

pengeluaran. 

3.  Produk Nasional Neto (Net National Product) 

Produk Nasional neto (NNP) adalah GNP dikurangi depresiasi atau 

penyusutan yang disebut juga replacement dari barang modal. Replacement atau 

penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produksi yang terpakai 

dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang 

tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relative kecil. 

Berikut rumus untuk mengetahui NNP : 

NNP = GNP – Penyusutan (Replacement) 

4.  Pendapatan nasional Neto (Net National Income) 

Pendapatan Nasional Neto (NNI) adalah pendapatan yang dihitung 

menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor 

produksi. Besarnya NNi dapat diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak 

lain, contoh pajak penjualan, pajak hadiah, pajak impor, bea ekspor, dan cukai- 

cukai. 
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Berikut rumus untuk mencari NNI : 

NNI = NNP – Pajak Tidak Langung 

Namun bila terdapat depresiasi atas suatu kegiatan produksi maka NNP 

akan dikurangi pula dengan jumlah depresiasi tersebut. hal ini dikarenakan setiap 

kegiatan produksi pasti akan diikuti penyusutan dari berbagai sector yang terkait 

didalamnya. 

5.      Pendapatan Perseorangan (Personal Income) 

Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan 

yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang 

diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga 

menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah 

penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, 

melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh 

pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas 

pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah 

pendapatan perseorangan, terlebih dahulu NNI harus dikurangi dengan : 

– pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada 

pemerintah), 

– laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan 

untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan 



29 
 

 
 

– iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap 

perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja 

tersebut tidak lagi bekerja (pension). Juga termasuk iuran jaminan sosial 

serta  iuran asuransi. 

Berikut adalah cara untuk mengetahui pendapatan perseorangan (PI) : 

PI = NNI – (pajak perusahaan + laba ditahan + iuran jaminan sosial) + 

transfer payment 

6. Pendapatan yang Dapat Dibelanjakan (Disposable Income) 

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah 

pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa 

konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. 

Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan 

pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak 

dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib 

pajak, contohnya pajak pendapatan. Berikut adalah cara untuk mengetahui 

pendapatan yang dapat dibelanjakan (Disposable Income) : 

Disposable income = Personal Income – Direct tax (Pajak Pengahasilan) 

II.   Penghitungan Pendapatan Nasional 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pendapatan nasional bisa saja 

berbentuk PDB atau GNP. Dalam perhitungannya, kedua unsur ini tidak 

dibedakan secara jelas. Namun biasanya orang hanya akan menghitung PDB atau 
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GDP karena GNP dapat diperoleh dengan menambahkan PDB atau GDP dengan 

net income from aboard. Untuk menghitung pendapatan nasional dapat digunakan 

tiga metode yaitu : 

a. Pendekatan Produksi 

Penghitungan pendapatan nasional dengan pendapatan produksi adalah dengan 

menghitung jumlah produksi masing – masing sector ekonomi kemudian 

dijumlahkan. Metode ini dapat juga dilakukan dengan cara keseluruhan nilai 

tambah dari semua sector kegiatan ekonomi. Ketika menghitung pendapatan 

nasional harus dihindarin terjadinya perhitungan ganda. Oleh karena itu, 

pendekatan produksi diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah (bukan nilai 

jual) seluruh barang dan jasa yang dihasilkan. Apabila di suatu Negara terdapat 

beberapa sector, yaitu sector ekstraktif (E), agraris (A), industry (I), 

niaga/perdagangan (N), dan jasa (J), maka nilai yang diperoleh disebut national 

income yang dirumuskan sebagai berikut : 

NI = E +A + I + N + J 

Penghitungan pendapatan nasional dengan metode produksi ini 

dedasarkan atas jumlah hasil barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat atau 

negara dalam satu tahun. Semua nilai hasil akhir barang dan jasa tersebut 

dijumlahkan. Hal ini berarti bahwa pendapatan nasional atas dasar harga pasar 

(NI) besarnya sama dengan produk nasional atas dasar harga pasar. Nilai 

pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai – nilai tambahan 

yang diciptakan oleh tiap – tiap sector yang ada dalam perekonomian. Seluruh 
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nilai tambahan yang diciptakan dalam suatu sector merupakan nilai produksi dari 

sector tersebut yang disumbangkan kepada pendapatan nasional. Selain untuk 

menunjukkan besarnya kontribusi dari tiap –tiap sector ekonomi kepada 

pendapatan nasional, penghitungan dengan cara produksi dilakukan hanya dengan 

menjumlahkan niulai – nilai tambahan yang diciptakan adalah dengan tujuan 

untuk menghindari penghitungan 2 kali. 

b. Pendekatan Pendapatan 

Pendapatan nasional ditentukan dengan menjumlahkan pendapatan yang 

diperoleh para pekerja, pendapatan para pengusaha, dan pendapatan pemilik 

modal yang dapat berupa upah atau gaji, bunga modal, dan laba. Dalam 

pendekatan pendapatan, PDB atau GDP didefinisikan sebagai total pendapatan 

dari faktor – faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi disuatu Negara 

dalam periode tertentu. 

Menurut Suryana, pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan 

pendapatan dari faktor – faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan 

barang dan jasa. Pendapatan yang dihitung adalah pendapatan yang diperoleh oleh 

mereka yang memiliki faktor – faktor produksi, seperti pemilik modal, pekerja, 

dan pengusaha. Para pemilik faktor produksi ini masing – masing memperoleh 

gaji, sewa, bunga modal, dan profit yang dilambangkan dengan wages (w), rent 

(r), interest (i), dan profit (p). dengan demikian NI dirumuskan : 

NI = w + r + i + p 
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Penghitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan, pada 

umumnya menggolongkan pendapatan yang diterima sector – sector produksi.  

c.  Pendekatan Pengeluaran 

Berdasarkan metode ini, pendapatan nasional dapat dihitung dari seluruh 

pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh masyarakat, pengeluaran masyarakat 

dapat dibedakan sebagai berikut : 

 Pengeluaran konsumsi rumah tangga 

 Pengeluaran konsumsi pemerintah, baik pusat maupun daerah, 

 Pembentukan modal tetap bruto seperti persediaan barang – barang dan alat – 

alat produksi tahan lama. 

 Ekspor barang dan jasa dikurangi impor barang dan jasa. 

Apabila pengluaran konsumsi rumah tangga dilambangkan (C), 

pengeluaran konsumsi pemerintah dilambangkan (G) pembentukan investasi 

dilambangkan dengan (I), ekspor barang dan jasa dilambangkan (X), dan impor 

barang dan jasa dilambangkan dengan (M), maka NI dirumuskan : 

PN = C + G + I + (X – M) 

2.7 Penelitian Terdahulu 

1. Judul     :  “Upaya Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar 

       Matematika Melalui Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Think Pair 

Share Siswa Kelas Viii D Smp N 1 Pleret.” 

      Penulis :   Purwanti Handayani dan A.A.Sujadi 
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      Hasil  :  Keaktifan siswa meningkat, yang pada siklus I 60,83% menjadi 

81,87% pada siklus II. Presentasi siswa yang mencapai KKM 

meningkat dari 63,33% pada siklus I menjadi 80,93% pada siklus II. 

2. Judul      : Upaya Peningkatan Hasil Belajar Ekonomi/ Akuntansi 

       Dengan Pembelajaran Kooperatif Tipe Tps (Think Pair Share) Pada Kelas Xi 

Ips 5 Sma Negeri 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2009/ 2010 

       Penulis  : Tutut Febru Triyasturi 

       Hasil     :  (1) Keaktifan siswa dalam apersepsi meningkat sebanyak 

14%. Hasil tersebut ditunjukkan pada siklus 1 sebesar 58% (21 siswa) dan 

pada siklus 2 sebesar 72% (26 siswa); (2) Keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran kooperatif tipe TPS meningkat sebanyak 16%. Hasil tersebut 

ditunjukkan pada siklus 1 sebesar 61% (22 siswa) dan pada siklus 2 sebesar 

77% (28 siswa); (3) Keaktifan siswa dalam diskusi berpasangan/kelompok 

meningkat sebanyak 20%. Hasil tersebut ditunjukkan pada siklus 1 sebesar 

61% (22 siswa) dan pada siklus 2 sebesar 81% (29 siswa); (4) Ketuntasan 

hasil belajar meningkat sebesar 15%. Hasil tersebut ditunjukkan pada siklus 1 

sebesar 68% (23 siswa) dan pada siklus 2 sebesar 83% (29 siswa). 

3. Judul : Penggunaan Metode Pembelajaran Kooperatif Model 

      ”Think-Pair-Share” Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Geografi Siswa Pada 

Pokok Bahasan Unsur Fisik Wilayah Indonesia Kelas Viii B Di Mts Negeri I 

Pacitan Tahun Ajaran 2007/2008. 

       Penulis : Elis Muddah Yuliana 

       Hasil  : Hasil belajar siswa yang dilakukan pada tes awal menunjukkan 

ketuntasan klasikalnya 40,5%. Pada siklus I ketuntasan klasikalnya naik 
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14,3%menjadi 54,8%. Sedangkan pada siklus II ketuntasan klasikal naik 

33,3% menjadi 88,1% dari siklus I. 

2.8 Kerangka Berfikir 

                                         Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru menggunakan metode pembelajaran yang 

masih theacer centered 

2. siswa tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran 

ekonomi materi pendapatan nasional 

3. sebanyak 15 siswa dari 28 siswa tidak tuntas atau 

tidak mencapai KKM 

Kondisi 

Awal 

Menerapkan model pembelajaran Think Pair Share 

dalam pembelajaran ekonomi materi pendapatan 

nasional: 

1. Guru mengemukakan tujuan pembelajaran 

2. Guru memberikan motivasi 

3. Guru menjelaskan bagaimana pembelajaran 

dengan model think pair share akan berlangsung 

4. Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok yang terdidi dari 4 orang. 

5. Guru bertanya tentang pengertian pendapatan 

nasional kepada siswa 

6. Guru menjelaskan materi pokok pendapatan 

nasional 

7. Guru memberikan soal tentang menghitung 

GNP, NNP, NNI, PI dan DI 

8. Siswa diberikan waktu untuk berfikir secara 

individu (think) 

9. Siswa bergabung dengan kelompoknya untuk 

berdiskusi (phair) 

10. Guru menunjuk salah satu perwakilan kelompok 

untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan 

kelas (share) 

11. Siswa dan guru menyimpulkan bersama 

kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

(mengkomunikasikan) 

12. Guru memberikan evaluasi. 

13. Guru menutup proses pembelajaran. 

Tindakan 

Kondisi 

Akhir 

1. Siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar 

(keaktifan siswa meningkat) 

2. Hasil belajar ekonomi siswa meningkat 
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2.9 Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan teori dan kerangka berfikir diatas, maka dapat dirumuskan suatu 

hipotesis bahwa “ Model pembelajaran kooperatif think pair share dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar ekonomi materi pendapatan nasional 

siswa kelas X-B SMA N 1 Gemuh tahun pelajaran 2014-2015.” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Setting dan Subjek Penelitian 

3.1.1 Setting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 1 Gemuh JL. Napak Tilas Ds. 

Pamriyan Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal  

3.1.2 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah 28 siswa kelas X-B SMA N 1 Gemuh. 

3.2 Fokus Penelitian 

Untuk menghindari adanya perluasan pembahasan dalam penelitian ini, 

fokus penelitian hanya dibatasi keaktifan dan hasil belajar siswa saja. 

3.3 Jenis Data 

3.3.1 Data kualitatif 

Menurut Suharsimi (2010: 131) bahwa data kualitatif yaitu data yang 

berupa informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang ekspresi 

siswa tentang tingkat pemahaman terhadap suatu mata pelajaran (kognitif), 

pandangan atau sikap siswa terhadap metode belajar yang baru (afektif), aktivitas 

siswa mengikuti pelajaran, perhatian, antusias dalam belajar, kepercayaan diri, 

motivasi belajar dan sejenisnya, dapat dianalisis secara kualitatif. 

Data kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dengan 

menggunakan lembar pengamatan terhadap keaktifan siswa dalam pembelajaran 

pendapatan nasional melalui model think pair share. 
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3.3.2 Data kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar/nilai siswa dalam 

pelajaran. Data kuantitatif berupa nilai dalam bentuk angka hasil belajar siswa 

dapat dianalisis secara deskriptif. Data kuantitatif pada penelitian ini berupa hasil 

belajar yang diperoleh siswa dalam pembelajaran ekonomi materi pendapatan 

nasional sebelum dilakukan penelitian. 

3.4 Rancangan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas memiliki beberapa model, tetapi yang paling 

dikenal dan biasa digunakan adalah model yang dikemukakan oleh Kemmis dan 

Mc Taggart. Model ini terdiri dari 4 langkah yaitu : (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Adapun model dan penjelasan 

untuk masing-masing tahap adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.1  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Suharsimi 

 

 



38 
 

 
 

3.4.1 Perencanaan 

Suharsimi (2010: 18) dalam tahap menyusun rancangan ini peneliti 

menentukan titik atau faktor peristiwa yang perlu mendapatkan perhattian khusus 

untuk diamati, kemudian membuat sebuah instrument pengamatan untuk 

membantu peneliti merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. 

(Suharsimi 2010: 28) mengungkapkan bahwa dalam merencanakan strategi 

pembelajaran yang digunakan, disesuaikan kepentingan guru peneliti, agar 

pelaksanaan tindikan dapat terjadi secara wajar, realistis, dan dapat dikelola 

dengan mudah. 

Perencanaan pembelajaran dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: (1) menelaah standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi 

pembelajaran bersama tim kolaborator; (2) menyusun RPP sesuai dengan 

indikator yang telah ditetapkan dan skenario pembelajaran model Think Pair 

Share; (3) menyiapkan sumber materi berupa buku mata pelajaran ekonomi SMA 

yang dibutuhkan dalam pembelajaran; (4) menyiapkan alat evaluasi berupa tes 

tertulis dan lembar kerja siswa; serta (5) menyiapkan lembar observasi untuk 

mengamati aktivitas guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran. 

3.4.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan implementasi 

atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenai tindakan di kelas. guru harus ingat 

dan berusaha menaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan, tetapi harus 

pula berlaku wajar, tidak dibuat-buat. (Suharsimi, 2010: 18) 
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Pelaksanaan pembelajaran direncanakan akan dilaksanakan dalam 2 siklus. 

Setiap siklus dilaksanakan dalam satu pertemuan. Siklus pertama akan 

melaksanakan pembelajaran konsep PDB, PDRB, PNB, NNI, PI dan DI dan 

pendapatan nasional serta pendapatan per kapita menggunakan model 

pembelajaran think pair share.jika siklus pertama belum bisa menyelesaikan 

masalah maka akan ada siklus berikutnya yang sama dengan siklus sebelumnya 

sesuai dengan RPP yang telah disusun.  

3.4.3 Pengamatan 

Menurut Suharsimi (2010: 19) pada tahap observasi ini, guru sebagai 

peneliti dapat dibantu guru kolaborator untuk melaksanakan pengamatan terhadap 

pelaksanaan tindakan yang dilaksanakan. Selain itu, pada tahap ini guru juga 

mencatat apa yang terjadi agar memperoleh data yang akurat untuk perbaikan 

siklus berikutnya. 

Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan bersama tim 

kolaborasi, yaitu guru ekonomi kelas X-B SMA N 1 Gemuh sebagai guru 

kolaborator. Observasi yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

Keaktifan siswa dalam belajar materi Pendapatan Nasional. 

3.4.4 Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah direncanakan. Kegiatan ini sangat tepat dilakukan ketika guru pelaksana 

sudah selesai melakukan tindakan, kemudian berhadapan dengan peneliti untuk 

mendiskusikan implementasi rancangan tindakan (Suharsimi 2010: 19). 

Berdasarkan hasil analisis peneliti melakukan refleksi untuk mencoba mengkaji 

keefektifan tercapainya indikator kerja pada siklus pertama terhadapt siswa Kelas 
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X-B SMA N 1 Gemuh. Kemudian tim kolaborasi membuat tindak lanjut 

perbaikan untuk siklus berikutnya mengacu pada siklus sebelumnya. 

3.5 Siklus Penelitian 

3.5.1 Siklus Pertama 

3.5.1.1Perencanaan  

Pada tahap ini, hal-hal yang dilakukan oleh peneliti meliputi: 

1) Melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran 

Ekonomi, Wali Kelas X-B dan Siswa Kelas X-B untuk kelancaran 

penelitian; 

2) Menetapkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang digunakan 

untuk kegiatan penelitian. Penelitian ini mengambil pokok bahasan 

“Pendapatan Nasional”. 

3) Membuat rencana pembelajaran pada pokok bahasan ”Pendapatan 

Nasional”. 

4) Menyiapkan alat-alat dan bahan atau sumber pembelajaran yang 

diperlukan, yaitu: 

1) Menyiapkan OHP dan transparansi materi 

2) Menyiapkan buku Ekonomi kelas X buku pegangan yang relevan 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati proses belajar 

mengajar pada pelaksanaan metode ”Think-Pair-Share”. 

6) Menyiapkan alat evaluasi berupa lembaran soal-soal tes untuk 

keperluan penelitian hasil belajar. 
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3.5.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tabel 3.1 

Tahapan Kegiatan 

Pendahuluan 1. Membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam 

2. Mempresensi siswa 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Memotivasi siswa 

5. Guru menjelaskan bagaimana proses KBM 

akan berlangsung dengan menggunakan 

model pembelajaran think pair share 

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi 

5. Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok yang terdiri dari 4 orang 

6. Guru menjelaskan materi pokok pelajaran 

mengenai konsep PDB, PNB, NNP, NNI, PI, 

DI, dan PN serta pendapatan per kapita 

7. Guru memberikan persoalan tentang konsep 

perhitungan GDP, GNP, NNP, NNI, PI, DI 

kepada siswa yang harus dikerjakan secara 

individu(think) 

Elaborasi 

8. Siswa mendiskusikan persoalan tersebut 

dengan kelompoknya(pair) 

9. Guru menunjuk perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya 

Konfirmasi 

10. Siswa dari kelompok lain menanggapi 
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presentasi dari kelompok yang presentasi dan 

guru membenarkan jika ada jawaban yang 

salah dari siswa 

Penutup 1. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan 

pembelajaran hari ini 

2. Siswa mengerjakan tes evaluasi 

 

3.5.1.3 Observasi 

Observasi (pengamatan) tindakan penelitian menggunakan lembar 

observasi . Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam observasi sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan pengamatan dilakukan oleh guru ekonomi dan peneliti sendiri. 

2. Mencatat semua hasil pengamatan ke dalam lembar observasi. 

3. Mendiskusikan dengan guru ekonomi terhadap hasil pengamatan setelah 

proses belajar mengajar selesai. 

4. Membuat kesimpulan hasil pengamatan 

3..5.1.4 Refleksi 

Refleksi dalam penelitian tindakan ini adalah memikirkan ulang untuk 

mencari dan menemukan kekurangan-kekurangan yang dilakukan mulai dari 

tahap persiapan sampai pelaksanaan tindakan kelas. Refleksi dilaksanakan untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar pada siklus selanjutnya. 

3.5.2 Siklus kedua 

3.5.2.1 Perencanaan 

Pada tahap ini, hal-hal yang dilakukan oleh peneliti meliputi: 
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1) Melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran 

Ekonomi, Wali Kelas X-B dan Siswa Kelas X-B untuk kelancaran 

penelitian; 

2) Menetapkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang digunakan 

untuk kegiatan penelitian. Penelitian ini mengambil pokok bahasan 

“Pendapatan Nasional”. 

3) Membuat rencana pembelajaran pada pokok bahasan ”Pendapatan 

Nasional”. 

4) Menyiapkan alat-alat dan bahan atau sumber pembelajaran yang 

diperlukan, yaitu: 

       1) Menyiapkan OHP dan transparansi materi 

       2) Menyiapkan buku Ekonomi kelas X buku pegangan yang relevan 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati proses belajar 

mengajar pada pelaksanaan metode ”Think-Pair-Share”. 

6) Menyiapkan alat evaluasi berupa lembaran soal-soal tes untuk 

keperluan penelitian hasil atau prestasi belajar. 

3.5.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tabel 3.2 

Tahapan Kegiatan 

Pendahuluan 1. Membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam 

2. Mempresensi siswa 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Memotivasi siswa 

5. Guru menjelaskan bagaimana proses KBM 
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akan berlangsung dengan menggunakan 

model pembelajaran think pair share 

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi 

1. Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok yang terdiri dari 4 orang 

2. Guru mereview materi pertemuan sebelumnya 

3. Guru memberikan persoalan tentang 

perhitungan pendapatan nasional pendekatan 

produksi, pengeluaran dan pendapatan yang 

harus dikerjakan secara individu(think) 

Elaborasi 

4. Siswa mendiskusikan persoalan tersebut 

dengan kelompoknya(pair) 

5. Guru menunjuk perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya (share) 

Konfirmasi 

6. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil 

diskusinya 

7. Siswa dari kelompok lain menanggapi 

presentasi dari kelompok yang presentasi dan 

guru membenarkan jika ada jawaban dari 

siswa yang salah. 

Penutup 1. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan 

pembelajaran hari ini 

2. Siswa mengerjakan tes evaluasi 
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3.5.2.3 Observasi 

Observasi (pengamatan) tindakan penelitian menggunakan lembar 

observasi . Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam observasi sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan pengamatan dilakukan oleh guru ekonomi dan peneliti sendiri. 

2. Mencatat semua hasil pengamatan ke dalam lembar observasi. 

3. Mendiskusikan dengan guru ekonomi terhadap hasil pengamatan setelah 

proses belajar mengajar selesai. 

4. Membuat kesimpulan hasil pengamatan 

3.5.2.4 Refleksi 

Refleksi dalam penelitian tindakan ini adalah memikirkan ulang untuk 

mencari dan menemukan kekurangan-kekurangan yang dilakukan mulai dari 

tahap persiapan sampai pelaksanaan tindakan kelas. Refleksi dilaksanakan untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar pada siklus selanjutnya. 

Peneliti bersama tim kolaborasi merencanakan perencanaan perbaikan atau 

tindak lanjut untuk siklus berikutnya jika pembelajaran siklus kedua belum 

mencapai indikator keberhasilan. Jika indikator keberhasilan sudah tercapai, maka 

peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknis 

tes dan non tes. 

3.6.1 Metode Tes 

Menurut Poerwanti (2008: 3.16) pada teknik tes, penilaian dilakukan 

dengan menguji perserta didik. Mata pelajaran yang diteliti pada penelitian ini 
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adalah mata pelajaran ekonomi materi pendapatan nasional. Jadi pada penelitian 

ini tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

ekonomi materi pendapatan nasional dengan model think pair share. 

Tabel 3.3 

Indikator Hasil Belajar Konsep Pendapatan Nasional 

No Indikator Deskriptor 

1 Memahami konsep 

PDB/GDP, PNB/GNP, 

NNP, NNI, PI, DI 

1. Menjelaskan 

konsep GDP 

2. Menjelaskan 

konsep GNP 

3. Menjelaskan 

konsep NNP 

4. Menjelaskan 

konsep NNI 

5. Menjelaskan 

konsep PI 

6. Menjelaskan 

konsep DI 

2 Memahami konsep 

pendapatan nasional 

1. Menjelaskan 

konsep pendapatan 

nasional 

pendekatan 

produksi 

2. Menjelaskan 

konsep pendapatan 

nasional 

pendekatan 

pendapatan 

3. Menjelaskan 

konsep pendapatan 
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nasional 

pendekatan 

pengeluaran 

4. Mengetahui 

manfaat 

pendapatan 

nasional 

3. Memahami konsep 

pendapatan per kapita 

1. Mengetahui 

manfaat 

pendapatan per 

kapita 

4 Menghitung PDB/GDP, 

PNB/GNP, NNP, NNI, PI, 

DI 

1. Menghitung GDP 

2. Menghitung GNP 

3. Menghitung NNP 

4. Menghitung NNI 

5. Menghitung PI 

6. Menghitung DI 

5. Menghitung pendapatan 

nasional 

1. Menghitung 

pendapatan 

nasional 

pendekatan 

produksi 

2. Menghitung 

pendapatan 

nasional 

pendekatan 

pendapatan 

3. Menghitung 

pendapatan 

nasional 

pendekatan 

pengeluaran 
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6 Menghitung pendapatan 

per kapita 

1. Menghitung 

pendapatan per 

kapita 

7 Menganalisis pendapatan 

per kapita 

1. Menghitung dan 

mengurutkan 

pendapatan per 

kapita beberapa 

negara dari yang 

terbesar sampai 

yang terkecil 

 

3.6.2 Observasi 

Observasi adalah mengamati dengan suatu tujuan, dengan menggunakan 

berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode pada apa yang diamati. 

(Poerwanti, 2008: 3 - 22). 1-4 

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran ekonomi materi pendapatan nasional dengan 

menerapkan model think pair share. Sasaran dalam observasi ini adalah siswa 

dengan menggunakan alat lembar observasi yang bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan keaktifan siswa  dalam pembelajaran ekonomi. 

Tabel 3.4 

Indikator Keaktifan siswa 

No Indikator  Diskriptor Rentang skor 

K C B SB 

1. Visual 1. memperhatikan 

saat guru 
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Activities menjelaskan 

2. memperhatikan 

sajian presentasi 

    

2. Oral 

Activities 

1. Siswa bertanya 

pada guru 

    

2. Mengemukakan 

pendapat saat 

diskusi 

    

3. Mengemukakan 

hasil diskusi 

    

4. Menjawab 

pertanyaan guru 

    

3. Listening 

Activities 

1. Siswa 

mendengarkan 

saat diskusi 

    

4. Writing 

Activities 

1. Siswa membuat 

catatan diskusi 

    

5 Mental 

activities 

1. Keseriusan saat 

siswa berfikir 

secara individu 

    

6 Emotional 

activities 

1. Semangat saat 

diskusi 
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3.6.3 Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen merupakan pelengkap dari hasil observasi atau wawancara. Akan tetapi 

tidak semua dokumen memiliki kreadibilitas yang tinggi (Sugiyono 2010: 329).  

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar nama siswa. 

Untuk memberikan gambaran secara konkret mengenai kegiatan kelompok siswa 

dan menggambarkan suasana kelas ketika aktivitas belajar berlangsung digunakan 

dokumen berupa foto. 

3.7 Analisis Uji Coba Instrumen  

Sebelum melakukan pengambilan data, instrumen yang akan digunakan 

akan diuji terlebih dahulu pada kelompok siswa yang dianggap sudah mengikuti 

pokok bahasan yang akan disampaikan. Setelah itu instrumen akan di uji validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda sehingga dapat dipertimbangkan 

apakah instrumen tersebut dapat digunakan atau tidak. 

3.7.1 Uji Validitas 

Uji validitas adalah uji kesanggupan alat penilaian dalam mengukur isi 

yang sebenarnya. Penghitungan uji validitas konstruk dilakukan dengan teknik 

korelasi pearson product moment dan dihitung menggunakan program SPSS 17. 

3.7.2 Uji Realibilitas 

Reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan alat tersebut dalam menilai apa 

yang dinilainya. Pengujian reliabilitas dilakukan pada 25 butir soal. Pengujian 

reliabilitas instrumen pada penelitian ini menggunakan Cronbach’s Alpha dan 

dihitung dengan program SPSS 17. 
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Kriteria validitas dan reliabilitas soal : 

Antara 0,81-1,00 : tangat tinggi 

Antara 0,61-0,80 : tinggi 

Antara 0,41-0,60 : cukup 

Antara 0,21-0,40 : rendah 

Antara 0,00-0,20 : sangat rendah 

3.7.3 Uji tingkat kesukaran 

Tingkat kesukaran atau indeks kesukaran adalah bilangan yang 

menunjukkan mudah atau sukarnya suatu soal. Untuk dapak mengukur tingkat 

kesukaran soal digunakan rumus :  

P = 
 

  
 

Keterangan: 

P  : tingkat kesukaran soal 

B  : Banyaknya siswa yang benar menjawab soal 

JS : jumlah siswa peserta tes 

 

Klasifikasi indeks kesukaran: 

0.00-0.30 : Soal termasuk kategori sukar 

0.31-0.70 : Soal termasuk kategori sedang 

0.71-1.00 : Soal termasuk kategori mudah  

3.7.4 Uji Daya Beda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah). Rumus yang menentukan daya pembeda adalah: 
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  = 
  

  
 - 

  

  
 

Keterangan : 

D   :  Indeks Diskriminsi 

   : Banyaknya siswa kelompok atas yang menjawab soal itu dengan 

          benar 

    :  Banyaknya peserta kelompok atas 

   : Banyaknya siswa kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan 

         benar 

    :  Banyaknya peserta kelompok Bawah 

 

Klasifikasi daya pembeda: 

0,00-0,20 : Buruk 

0,20-0,40 : Cukup 

0,40-0,70 : Baik 

0,70-1,00 : Baik Sekali 

 

3.8 Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 

dan kualitatif. 

 3.7.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis  dengan 

menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan menentukan mean, 

median, modus, dan persentase ketuntasan belajar secara kalsikal.. Analisis 
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tingkat ketuntasan belajar siswa dilakukan setelah proses belajar mengajar 

berlangsung setiap siklusnya. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut. 

(1) Menghitung mean atau rerata kelas 

    
∑     

∑  
 

Keterangan: 

Me = mean untuk data bergolong 

∑   = jumlah data/ sampel 

         = produk perkalian antara   pada tiap interval data dengan tanda 

               kelas    

                                                                              (Sugiyono, 2010: 54) 

(2) Menghitung Median 

         (

 
     

 
) 

Keterangan: 

Md = median 

b = batas bawah, dimana median akan terletak 

n = banyak data/ jumlah sampel 

p = panjang kelas interval 

F = jumalah semua frekuensi sebelum kelas median 

F = jumlah frekuensi setelah kelas median 

                                                                              (Sugiyono, 2010: 53) 

(3)  Menghitung Modus 

        (
  

      
) 
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Keterangan: 

Mo = modus 

B = batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 

P = panjang kelas interval 

   = frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelas interval 

                  yang terbanyak) dikurangi kelas interval terdekat 

                sebelumnya 

   = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval 

                 berikutnya 

                                                                                     (Sugiyono, 2010: 52) 

Menghitung persentase ketuntasan belajar secara klasikal 

 

 

 Keterangan: 

 P = Persentase 

                                                                                             (Aqib, 2010: 41) 

Hasil perhitungan dikonsultasian dengan kriteria ketuntasan belajar siswa yang 

dikelompokkan menjadi dua kriteria yaitu tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

P  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 x  00 % 
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Tabel 3.5  

Kriteria Ketuntasan Belajar 

Kriteria ketuntasan 

Kualifikasi 

Individual Klasikal 

≥75 75% Tuntas 

<75 75% Tidak Tuntas 

(Sumber: KKM mata pelajaran SMA N 1 Gemuh) 

 3.7.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa, catatan lapangan 

dan wawancara guru dalam pembelajaran ekonomi materi pendapatan nasional 

dengan model pembelajaran think pair share yang dianalisis menggunakan 

deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisah-

pisahkan menurut kriteria untuk memperoleh kesimpulan. Pengolahan data 

kualitatif ini didapat dari instrumen pengamatan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran. 

Data Observasi Keaktifan siswa dihitung dengan rumus: 

Presentase skor = 
∑                   

∑             
x 100%  

(Sudjana dalam Mahfudoh 2009:55) 

Kurang         : jika ≤ 25% siswa melaksanakan aktivitas tersebut  

Cukup          : jika ≤ 50% siswa melaksanakan aktivitas tersebut  

Baik             : jika ≤ 75% siswa melaksanakan aktivitas tersebut  

Sangat Baik : jika ≤ 100% siswa melaksanakan aktivitas tersebut   
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3.9 Indikator Keberhasilan 

Model pembelajaran think pair share dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran siswa kelas X-B SMA N 1 Gemuh dengan indikator sebagai 

berikut: 

1. Keaktifan siswa dalam pembelajaran ekonomi menggunakan model 

pembelajaran think pair share sekurang-kurangnya harus meningkat dari siklus 

1 ke siklus selanjutnya menjadi bernilai baik 

2. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran ekonomi dengan model think Pair 

share meningkat dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar ≥ 75% dan 

ketuntasan belajar individual sebesar 75. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA N 1 Gemuh, terletak di jalan napak tilas 

desa Pamriyan kecamatan Gemuh kabupaten Kendal. SMA N 1 Gemuh memiliki 

18 kelas untuk KBM, memiliki 3 laboratorium (fisika, kimia dan bahasa), 1 lab 

komputer, ruang osis, perpustakaan, ruang UKS, ruang broadcast, musholla, 

lapangan voli, lapangan basket, lapangan futsal dan lapangan sepak takraw. 

Berdasarkan hasil observasi awal di SMA N 1 Gemuh  diperoleh data 

bahwa pembelajaran ekonomi materi pendapatan nasional belum optimal, hal ini 

terlihat dari rata-rata nilai ulangan harian siswa yang masih dibawah standar 

ketuntasan sekolah, yaitu 75. Penyampaian materi oleh guru masih dilakukan 

dengan metode ceramah dan pemberian tugas, siswa hanya mendengarkan dan 

mencatat penjelasan guru tanpa ikut berperan aktif. Pemilihan siswa kelas X-B 

SMA N 1 Gemuh sebagai obyek penelitian dikarenakan dari data yang ada kelas 

X-B tahun ajaran 2014/2015 merupakan kelas yang masuk dalam kategori kelas 

dengan nilai rata-rata kelas terendah pada ulangan harian materi pendapatan 

nasional. 

4.1.2 Deskripsi Pelaksanaan Siklus I 

Siklus I dilakukan dengan 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi dimana masing-masing kegiatan dijelaskan sebagai berikut: 

A. Perencanaan 
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Pada tahap perencanaan ini langkah-langkah yang dilakukan adalah 

1. Mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) siklus 1. 

2. Menyiapkan perangkat pendukung seperti : materi yang akan diajarkan, 

menyiapkan tugas dalam diskusi, menyiapkan alat evaluasi serta lembar 

observasi aktivitas siswa.  

B. Pelaksanaan Tindakan 

Peneliti melakukan pelaksanaan tindakan tanggal 22 mei 2015 selama 2 

jam pelajaran (2 x 45 menit) dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pendahuluan 

1. Membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

2. Mempresensi siswa 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Memotivasi siswa 

5. Guru menjelaskan bagaimana proses KBM akan berlangsung dengan 

menggunakan model pembelajaran think pair share 

b. Inti 

Eksplorasi 

1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 

orang 

2. Guru menjelaskan materi pokok pelajaran mengenai konsep PDB, PNB, 

NNP, NNI, PI, DI, dan PN serta pendapatan per kapita 

3. Guru memberikan persoalan tentang perhitungan GDP, GNP, NNP, 

NNI, PI, DI kepada siswa yang harus dikerjakan secara individu(think) 

Elaborasi 
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4. Siswa mendiskusikan persoalan tersebut dengan kelompoknya(pair) 

5. Masing-masing kelompok menyimpulkan hasil diskusinya 

6. Guru menunjuk perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya (share) 

Konfirmasi 

7. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya 

8. Siswa dari kelompok lain menanggapi presentasi dari kelompok yang 

presentasi dan guru membenarkan jika ada jawaban yang salah dari 

siswa 

c. Penutup 

1. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. 

2. Siswa mengerjakan tes evaluasi 

Tes evaluasi terdiri dari 20 soal pilihan ganda, dari tes evaluasi tersebut 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Perbandingan hasil tes evaluasi sebelum penerapan model pembelajaran 

TPS dan siklus I 

No Komponen Sebelum 

penerapan 

Penerapan metode pada 

siklus 1 

1 Banyak siswa 28 28 

2 Rerata 70 73,57 

KKM = 75 

5 Siswa tuntas 13 (46 %) 22 (79 %) 
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6 Siswa tidak tuntas 15 (54 %) 6 (21 %) 

Sumber : SMA N 1 Gemuh 

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 22 siswa (79 %) telah mencapai KKM 

(tuntas) dan 6 siswa (21 %) tidak mencapai KKM ( tidak tuntas).  

Gambar 4.1 

Hasil tes evaluasi siklus I 

 

Terjadi peningkatan yang cukup signifikan hasil yang diperoleh sebelum 

dan sesudah memakai model pembelajaran think pair share sebesar 33% dari 

yang sebelumnya 46 % menjadi 79 %. Nilai rerata juga naik dari 70 menjadi 73, 

57. 

C. Observasi 

Berdasarkan hasil pengamatan saat proses pembelajaran berlangsung 

ditemukan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Saat guru menjelaskan, semua siswa mendengarkan penjelasan guru 

walaupun ada beberapa siswa yang mengobrol. 
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Hasil tes evaluasi siklus I 
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2. Masih sedikit siswa yang berani menjawab pertanyaan guru dan 

menuliskannya di papan tulis 

3. Saat diskusi ditemukan beberapa siswa yang masih melakukan kegiatan di 

luar diskusi. 

4. Saat tes evaluasi siswa mengerjakan dengan antusias. Siswa mengerjakan 

secara mandiri, namun ada beberapa siswa yang mengerjakannya dengan 

bekerja sama dengan siswa lain. 

 Secara keseluruhan siswa sudah dikatakan aktif, mereka saling bertukar 

pendapat saat diskusi, mendengarkan gagasan dari teman yang lainnya. Berikut 

hasil Observasi Siklus I : 

Tabel 4.2 

Hasil Observasi Keaktifan Siswa Pada Siklus I 

No Aspek yang diamati Jumlah 

siswa yang 

melakukan 

 

% 

Penilaian 

K C B SB 

1 Memperhatikan saat 

Guru Menjelaskan 

22 79%    √ 

2 Mencatat saat Guru 

Menjelaskan 

20 71%   √  

3 Menjawab saat Guru 

bertanya 

11 39%  √   
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4 Siswa serius  berpikir 

saat tugas Individu 

24 86%    √ 

5 Semangat saat 

berdiskusi 

25 89%    √ 

6 Mendengarkan saat 

diskusi 

13 46%  √   

7 Mengemukakan 

pendapat saat diskusi 

28 100%    √ 

8 Bartanya pada guru 

saat diskusi 

13 46%  √   

9 Mengemukakan hasil 

diskusi 

5 18% √    

10 Memperhatikan sajian 

presentasi 

17 61%   √  

 Jumlah siswa yang 

melakukan indikator 

178      

 Jumlah siswa 

maksimal yang 

melakukan indikator 

280      
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Kriteria : 

Kurang         : jika ≤ 25% siswa melaksanakan aktivitas tersebut  

Cukup          : jika ≤ 50% siswa melaksanakan aktivitas tersebut  

Baik             : jika ≤ 75% siswa melaksanakan aktivitas tersebut  

Sangat Baik : jika ≤ 100% siswa melaksanakan aktivitas tersebut   

 

Presentase skor = 
∑                              

∑                                       
x 100%  

   = 
   

   
 x 100%  = 63,6 % 

Dari hasil data observasi dan perhitungan diatas diperoleh rata-rata 

keaktifan siswa pada siklus I adalah 63,6 %. Hal ini dapat diartikan keaktifan 

siswa termasuk dalam kategori “ B’ yaitu “Baik”. Namun dalam aktivitas 

mengemukakan hasil diskusi siswa masih kurang, aktivitas menjawab pertanyaan 

guru, mendengarkan saat diskusi siswa dan bertanya pada guru saat diskusi hanya 

bernilai cukup. 

D. Refleksi 

Berdasarkan pelaksanaan siklus I diperoleh data sebagai berikut: 

Ditinjau dari proses pembelajaran masih banyak ditemui kekurangan, saat 

guru masuk masih ada siswa yang belum ada di kelas dan masih dikantin 

dikarenakan sebelum pelajaran ekonomi, siswa kelas X-B mengikuti pelajaran 

olahraga sehingga setelah selesai pelajaran olahraga mereka tidak langsung masuk 

kelas dan memilih untuk ke kantin dahulu. Saat proses pembelajaran berlangsung, 

kegiatan pembelajaran sering terhenti karena banyak pengumuman yang 



64 
 

 
 

dilakukan oleh guru maupun siswa mengenai ekstrakurikuler baik melalui 

microfon maupun langsung ke kelas X-B sehingga hal tersebut mengurangi waktu 

pembelajaran yang akan dilakukan oleh peneliti.  

Ditinjau dari observasi keaktifan siswa sudah mencapai kriteria baik. Saat 

mengerjakan tugas individu siswa banyak yang serius walaupun ada beberapa 

siswa yang terkadang melakukan kegiatan diluar mengerjakan tugas individunya 

seperti berbincang dengan temannya. Saat diskusi siswa mau menyampaikan 

saran dan pendapatnya, jika mengalami kesulitan siswa juga mau bertanya pada 

guru. Saat ingin menyampaikan hasil diskusi siswa masih takut salah untuk 

mnyampaikannya di depan kelas hingga akhirnya guru yang menunjuk salah satu 

perwakilan kelas untuk menuliskannya di papan tulis. Karena keterbatasan waktu 

tidak semua perwakilan kelompok maju menyampaikan hasil diskusinya 

Berdasarkan keterangan diatas, maka tindakan refleksi yang dapat 

dilakukan peneliti adalah lebih bisa menyesuaikan waktu yang ada dengan 

langkah-langkah model pembelajaran TPS sehingga pembelajaran dapat 

terlaksana sesuai rencana. Peneliti hendaknya juga lebih memahami langkah-

langkah pembelajaran kooperatif model TPS dn diharapkan peneliti terus 

memotivasi siswa agar lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

4.1.3 Deskripsi Pelaksanaan Siklus 2 

A. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini langkah-langkah yang dilakukan adalah 

Perencanaan siklus II ini dibuat berdasarkan hasil refleksi peneliti bersama 

guru. Masalah yang ada pada siklus I yaitu, belum tercapai indikator penelitian. 

Kemampuan guru dalam hal mengamati jalannya latihan soal dan mengadakan tes 
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evaluasi belum maksimal, karena suasana kelas agak ramai. Selain itu, siswa yang 

aktif dalam pembelajaran hanya tertentu saja. Namun, dari hasil belajar sudah 

menunjukkan adanya peningkatan. Proses belajar mengajar juga berjalan secara 

efektif serta hasil belajar juga sudah mengalami peningkatan dibandingkan 

kondisi awalnya. 

Walaupun demikian, masih ada beberapa siswa yang kesadaran belajarnya 

rendah. Dengan melihat hasil penelitian pada siklus I maka diperlukan suatu 

perencanaan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar pada 

siklus II. Kegiatan yang dilakukan peneliti menyiapkan perangkat pendukung 

seperti : materi yang akan diajarkan, menyiapkan tugas dalam diskusi, 

menyiapkan alat evaluasi serta lembar aktivitas siswa. 

B. Pelaksanaan Tindakan 

Peneliti melakukan pelaksanaan tindakan tanggal 25 mei 2015 selama 2 

jam pelajaran (2 x 45 menit) dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pendahuluan 

1. Membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

2. Mempresensi siswa 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Memotivasi siswa 

5. Guru menjelaskan bagaimana proses KBM akan berlangsung dengan 

menggunakan model pembelajaran think pair share 

b. Inti 

Eksplorasi 
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1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 

4 orang 

2. Guru mereview materi pokok pelajaran mengenai konsep PDB, 

PNB, NNP, NNI, PI, DI, dan PN serta pendapatan per kapita 

3. Guru memberikan persoalan tentang perhitungan GDP, GNP, NNP, 

NNI, PI, DI kepada siswa yang harus dikerjakan secara 

individu(think) 

Elaborasi 

4. Siswa mendiskusikan persoalan tersebut dengan 

kelompoknya(pair) 

5. Masing-masing kelompok menyimpulkan hasil diskusinya 

6. Guru menunjuk perwakilan kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya (share) 

Konfirmasi 

7. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya 

8. Siswa dari kelompok lain menanggapi presentasi dari kelompok 

yang presentasi dan guru membenarkan jika ada jawaban yang 

salah dari siswa 

c. Penutup 

1. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari 

ini. 

2. Siswa mengerjakan tes evaluasi 

Tes evaluasi terdiri dari 20 soal pilihan ganda, dari tes evaluasi tersebut 

diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Perbandingan hasil tes evaluasi siklus I dan siklus II 

No Komponen Penerapan metode 

pada siklus 1 

Penerapan metode pada 

siklus 2 

1 Banyak siswa 28 28 

2 Rerata 73,57 78,04 

KKM = 75 

5 Siswa tuntas 22 (79 %) 25 (89 %) 

6 Siswa tidak 

tuntas 

6 (21 %) 3 (11 %) 

Sumber : SMA N 1 Gemuh 

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 25 siswa (89 %) telah mencapai KKM 

(tuntas) dan 3 siswa (11 %) tidak mencapai KKM ( tidak tuntas).  

Gambar 4.2 

Hasil tes evaluasi siklus II 

 

89% 

11% 

tuntas tidak tuntas

 Hasil tes evaluasi siklus II 
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Pada siklus II ini hasil belajar mengalami peningkatan dari siklus I. Jika 

pada siklus I, 22 siswa/(79%) dinyatakan lulus dan 6 siswa/(21%) tidak lulus. 

Pada siklus II ini 25 siswa/(89%) dinyatakan lulus dan 3 siswa/(89%) tidak lulus. 

Terjadi peningkatan yang cukup signifikan hasil yang diperoleh dari siklus I ke 

siklus II yaitu sebesar 10% siswa. Nilai tertinggi juga naik dari 90 menjadi 95. 

Nilai terendah naik dari 30 menjadi 50. Rata-rata nilai pun naik dari 73,57 

menjadi 78,04. 

C. Observasi 

Berdasarkan hasil pengamatan saat proses pembelajaran berlangsung 

ditemukan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Saat guru menjelaskan, semua siswa mendengarkan penjelasan guru 

walaupun ada beberapa siswa yang mengobrol. 

2. Masih sedikit siswa yang berani menjawab pertanyaan guru dan 

menuliskannya di papan tulis 

3. Saat diskusi ditemukan beberapa siswa yang masih melakukan kegiatan 

di luar diskusi. 

4. Saat tes evaluasi siswa mengerjakan dengan antusias. Siswa mengerjakan 

secara mandiri, namun ada beberapa siswa yang mengerjakannya dengan 

bekerja sama dengan siswa lain. 

 Secara keseluruhan siswa sudah dikatakan aktif, mereka saling bertukar 

pendapat saat diskusi, mendengarkan gagasan dari teman yang lainnya. Berikut 

hasil Observasi Siklus II : 
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Tabel 4.4 

Hasil Observasi Keaktifan Siswa Pada Siklus II 

No Aspek yang diamati Jumlah 

siswa yang 

melakukan 

 

% 

Penilaian 

K C B SB 

1 Memperhatikan saat 

Guru Menjelaskan 

24 86%    √ 

2 Mencatat saat Guru 

Menjelaskan 

28 100%    √ 

3 Menjawab saat Guru 

bertanya 

18 64%   √  

4 Siswa serius  berpikir 

saat tugas Individu 

28 100%    √ 

5 Semangat saat 

berdiskusi 

23 82%    √ 

6 Mendengarkan saat 

diskusi 

16 57%   √  

7 Mengemukakan 

pendapat saat diskusi 

28 100%    √ 

8 Bartanya pada guru 17 61%   √  
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saat diskusi 

9 Mengemukakan hasil 

diskusi 

10 36%  √   

10 Memperhatikan sajian 

presentasi 

20 71%   √  

 Jumlah Siswa yang 

melakukan indikator 

212      

 Jumlah  maksimal 

siswa yang melakukan 

indikator 

280      

 

Kriteria : 

Kurang         : jika ≤ 25% siswa melaksanakan aktivitas tersebut  

Cukup          : jika ≤ 50% siswa melaksanakan aktivitas tersebut  

Baik             : jika ≤ 75% siswa melaksanakan aktivitas tersebut  

Sangat Baik : jika ≤ 100% siswa melaksanakan aktivitas tersebut   

 

Presentase skor = 
∑                              

∑                                       
x 100%  

   = 
   

   
 x 100%  = 75,7 % 
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Dari hasil data observasi dan perhitungan diatas diperoleh data bahwa rata-

rata keaktifan siswa pada proses pembelajaran siklus II adalah 85%. Hal ini dapat 

diartikan keaktifan siswa termasuk dalam kategori “ SB’ yaitu “Sangat Baik”.  

Indikator yang mengalami kenaikan yaitu: 

1. Memperhatikan saat guru menjelaskan 

2. Mencatat saat guru menjelaskan 

3. Menjawab saat guru bertanya 

4. Siswa serius berfikir saat tugas individu 

5. Mendengarkan saat diskusi 

6. Mengemukakan hasil diskusi 

7. Bertanya pada guru saat diskusi 

8. Memperhatikan sajian presentasi 

Indikator yang masih tetap yaitu: 

1. Mengemukakan pendapat saat diskusi 

Indikator yang mengalami penurunan yaitu: 

1. Semangat saat diskusi. 

D. Refleksi 

Berdasarkan pengamatan pada siklus II diperoleh data sebagai berikut: 

Dari segi proses pembelajaran saat guru masuk semua siswa sudah ada di 

dalam kelas. Pembelajaran dimulai dengan guru mengucapkan salam dan 

mempresensi siswa. Saat proses pembelajaran berlangsung masih ditemui 

beberapa kendala seperti pada siklus I yaitu masih banyaknya hal yang 
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mengganggu pembelajaran seperti pengumuman ekstrakurikuler. Dilihat dari segi 

pengelolaan waktu, peneliti masih kesulitan dalam membagi waktu sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang telah dibuat 

Dari segi keaktifan siswa pada siklus II ini sudah mencapai kriteria “sangat 

baik”. Saat guru mereview pelajaran siswa memperhatikan dengan baik. Pada 

kegiatan membuat tugas secara individu siswa serius mengerjakan. Saat kegiatan 

diskusi, siswa saling mendengar dan bertukr pendapat walaupun masih ditemukan 

siswa yang terkadang tiduran di meja. Dalam penyampaian hasil diskusi juga 

semakin banyak siswa yang mau menyampaikan hasilnya. 

Dari segi hasil belajar, pada tes evaluasi siklus II ini hasilnya meningkat 

dibandingkan siklus I sebesar 10%. Semua siswa mengerjakan soal selama 20 

menit. Semua soal dijawab oleh siswa walaupun masih ada beberapa yang salah. 

 Dari keterangan diatas, maka tindakan refleksi yang harus dilakukan 

adalah peneliti masih harus belajar dalam pengelolaan waktu agar pembelajaran 

dapat berjalan sesuai dengan rencana dan lebih efektif lagi. Peneliti juga harus 

lebih memotivasi siswa agar siswa lebih bersemangat lagi dalam mengikuti 

pembelajaran. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran think 

         pair share di kelas X-B 

Pada siklus I saat guru dan peneliti masuk ke kelas, siswa dalam keadaan 

belum sia karena masih ada beberapa siswa yang belum masuk ke ruangan. 

Setelah semua siswa masuk ke kelas guru memulai pembelajaran dengan 
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mengucapkan salam dan mempresensi siswa. Selanjutnya guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran dan membagi siswa menjadi 7 kelompok secara heterogen. 

Setiap kelompok beranggotakan 4 orang. Saat pembagian kelompok tersebut ada 

beberapa siswa yang kurang suka dengan anggota kelompoknya dan memilih 

untuk satu kelompok dengan temannya. Namun setelah guru menjelaskan, siswa 

tersebut akhirnya mau satu kelompok dengan siswa yang dipilihkan peneliti. 

Kemudian sebelum peneliti menjelaskan tentang materi pendapatan nasional, 

peneliti menanyakan apakah ada yang tau tentang pengertian pendapatan 

nasional? Selanjutnya peneliti menjelaskan konsep GDP, GNP, NNP, NNI, PI, DI 

dan  pendapatan nasional serta pendapatan per kapita. Saat guru menjelaskan 

masih ada beberapa siswa yang bercerita dengan temannya. Namun setelah 

peneliti mengingatkan siswa tersebut kembali memperhatikan peneliti. Setelah 

menerima penjelasan dari guru, siswa kemudian mengerjakan soal diskusi secara 

mandiri terlebih dahulu selama 5 menit kemudian berdiskusi dengan teman 

kelompoknya. Selanjutnya perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya 

dari tempat duduk. Kemudian siswa mengerjakan tes evaluasi selama 20 menit. 

Pada siklus I ini masih ditemui beberapa kendala diantaranya : saat guru 

dan peneliti masuk ke kelas ada beberapa siswa yang masih belum masuk, saat 

pembagian kelompok ada siswa yang tidak mau satu kelompok dengan teman 

yang dipilihkan peneliti, proses pembelajaran sering terhenti karena banyaknya 

pengumuman tentang ekstrakurikuler. Semua kendala tersebut mempengaruhi 

alokasi waktu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing kegiatan pad proses 

pembelajaran. 
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Pada siklus II saat guru dan peneliti masuk ke kelas, semua siswa sudah 

ada di dalam kelas. Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan 

mempresensi siswa. Selanjutnya guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

membagi siswa menjadi 7 kelompok secara heterogen. Setiap kelompok 

beranggotakan 4 orang sama seperti siklus I. Siswa yang pada siklus I protes tidak 

mau satu kelompok dengan teman yang dipilihkan peneliti pada siklus II ini tidak 

melakukan protes lagi kepada peneliti. Sebelum peneliti mereview tentang materi 

pendapatan nasional tentang konsep GDP, GNP, NNP, NNI, PI, DI dan  

pendapatan nasional serta pendapatan per kapita. Saat guru mereview semua siswa 

memperhatikan dengan baik. Setelah guru mereview materi, siswa kemudian 

mengerjakan soal diskusi secara mandiri terlebih dahulu selama 5 menit kemudian 

berdiskusi dengan teman kelompoknya. Selanjutnya perwakilan kelompok 

menyampaikan hasil diskusinya dari tempat duduk. Kemudian siswa mengerjakan 

tes evaluasi selama 20 menit. 

Pada siklus II ini masih ditemui beberapa kendala yaitu proses 

pembelajaran terhenti karena ada beberapa pengumuman tentang ekstrakurikuler, 

walaupun tidak sebanyak siklus I.  

4.2.2 Keaktifan siswa 

Keaktifan siswa yang dinilai di dasarkan pada aktivitas siswa menurut Paul 

B. Diedrich. Adapun keaktifan/aktivitas yang dimaksud adalah visual activities, 

oral activities, listening activities, writing activities, drawing activities, motor 

activities, mental activities, emotional activities. Namun peneliti hanya memilih 6 

indikator yang sesuai dengan model pembelajaran think pair share yaitu visual 
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activities, oral activities, listening activities, writing activities, mental activities, 

emotional activities berikut hasil observasi tentang keaktifan siswa pada siklus I 

dan Siklus II: 

Tabel 4.5 

Perbandingan Hasil Observasi siklus I dan Siklus II 

No Indikator yang diamati Jumlah Siswa 

Yang melakukan 

Kriteria 

Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II 

1 Memperhatikan saat 

Guru Menjelaskan 

22  24  SB SB 

2 Mencatat saat Guru 

Menjelaskan 

20 28 B SB 

3 Menjawab saat Guru 

bertanya 

11 18 C B 

4 Siswa serius  berpikir 

saat tugas Individu 

24 28 SB SB 

5 Semangat saat 

berdiskusi 

25 23 SB SB 

6 Mendengarkan saat 

diskusi 

13 16 C B 
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7 Mengemukakan 

pendapat saat diskusi 

28 28 SB SB 

8 Bartanya pada guru saat 

diskusi 

13 17 B B 

9 Mengemukakan hasil 

diskusi 

5 10 K C 

10 Memperhatikan sajian 

presentasi 

17  20 B B 

Jumlah Siswa yang 

melakukan Indikator 

178 212 - - 

Jumlah maksimal siswa yang 

melakukan Indikator 

280 - - 

Rata-rata siswa yang 

melakukan Indikator 

63,6 % 75,7% - - 

 

Dari tabel diatas menunjukkan peningkatan keaktifan siswa dari siklus I 

ke siklus II sebanyak 12,1%. Siklus I sebesar 63,6% sedangkan siklus II sebesar 

75,7%. Jika diinterpretasikan maka pada siklus I bernilai “Baik” sedangkan siklus 

II bernilai “Sangat Baik”. 

4.2.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa mengalami kenaikan dari sebelum diterapkannya 

model pembelajaran think pair share  ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. 
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Sebelum diterapkannya model pembelajaran think pair share diperoleh hasil rata-

rata nilai siswa yaitu 70, nilai tertinggi 90 dan nilai terendahnya 40. Siswa yang 

tuntas ada 13 anak (46%) sedangkan siswa yang tidak lulus ada 15 anak (54%).  

Pada siklus I hasil rata-rata nilai siswa naik menjadi 73,57, dengan nilai tertinggi 

90 dan nilai terendah 30. Sedangkan siswa yang lulus ada 22 anak (79%) dan 

yang tidak lulus ada 6 anak (21%). Pada siklus II hasil rata-rata naik menjadi 

78,04. Nilai tentinggi 95 dan nilai terendahnya 50. Sedangkan siswa yang lulus 

ada 25 siswa (89%) dan yng tidak lulus ada 3 siswa (11%). Berikut hasil 

selengkapnya: 

 

 

Tabel 4.6 

Tabel perbandingan hasil belajar sebelum diterapkannya model 

pembelajaran TPS, siklus I dan siklus II 

No Kriteria Sebelum menggunakan 

model pembelajaran TPS 

Siklus I Siklus II 

1 Nilai tertinggi 90 90 95 

2 Nilai terendah 40 30 50 

3 Rata-rata nilai 70 73,58 78,04 

4 Siswa lulus 13 (46%) 22 (79%) 25 (89%) 

5 Siswa tidak 

lulus 

15 (56%) 6 (21%) 3 (11%) 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Penerapan model pembelajaran think pair share terbukti dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar ekonomi materi pendapatan nasional 

kelas x-b SMA N 1 Gemun tahun pelajaran 2014/2015. Hal ini terbukti dengan 

rata-rata nilai hasil belajar siswa yang naik dari sebelum diterapkannya model 

pembelajaran think pair share ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II.hal ini juga 

dibuktikan dengan meningkatnya keaktifan siswa dari siklus I ke siklus II. 

Rata-rata nilai hasil belajar siswa sebelum diterapkannya model 

pembelajaran think pair share yaitu 70 Sedangkan siswa yang lulus sebanyak 13 

siswa (46%) dan yang tidak lulus 15 siswa(54%). Pada siklus I rata-rata nilai hasil 

belajar siswa naik 3,57 menjadi 73,57. Sedangkan siswa yang lulus naik menjadi 

22 siswa (79%) jika dibandingkan dengan  sebelum penerapan model 

pembelajaran think pair share. Pada siklus II rata-rata nilai hasil belajar siswa 

naik 4,47dari siklus I 73,57% menjadi 78,04. Sedangkan siswa yang lulus naik 

menjadi 25 anak (89%) dari siklus I yang hanya 22 siswa (79%). 

Keaktifan siswa naik dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I rata-rata 

keaktifan siswa 63,6% sedangkan pada siklus II rata-rata keaktifan siswa naik 

menjadi 75,7%. Dari data tersebut dapat disimpulkan kenaikan rata-rata keaktifan 

siswa adalah 12,1%.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut:  

1. Untuk melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran think pair share diperlukan persiapan yang matang terlebih 

dahulu. 

2. Guru yang ingin menggunakan model pembelajaran think pair share harus 

memahami langkah-langkah dalam melaksanakan pembelajaran. 

3. Guru harus mampu mengelola waktu sehingga pembelajaran dapat 

berlangsung secara efektif dan tidak banyak waktu yang terbuang. 

4. Guru harus mampu menjelaskan secara jelas langkah-langkah pembelajaran 

think pair share agar siswa tidak mengalami kebingungan dalam 

melaksanakan pembelajaran.   
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Lampiran 1 

Nilai Awal Sebelum Diterapkan Model Pembelajaran Think Pair Share 

NO 

URUT 
NAMA SISWA NIS 

NILAI 

AWAL 

 

KETERANGAN 

1 Ainun Istikomah      142437 85 
Tuntas 

 

2 Arbaatus Solikhah    142447 60 Tidak Tuntas 

3 Arief Kurniawan      142449 70 Tidak Tuntas 

4 Dedi Hariyanto       142454 70 Tidak Tuntas 

5 Dewi Haryanti  142455 60 Tidak Tuntas 

6 Diah Nafisatun Nisa  142456 70 Tidak Tuntas 

7 Diah Ratnawati       142457 65 Tidak Tuntas 

8 Dina Riifina         142459 85 Tuntas 

9 Dodi Herawan  W      142460 75 Tuntas 

10 Dwi Wahyu Ningrum    142462 60 Tidak Tuntas 

11 Eli Ernawati         142465 70 Tidak Tuntas 

12 Elida Uswatul Wita   142466 75 Tuntas 

13 Fajar Maulana        142472 65 Tidak Tuntas 

14 Firda Rizqi Amalia   142477 75 Tuntas 

15 Hayudama Hailala F   142480 75 Tuntas 

16 Istina Mutmainah     142490 75 Tuntas 

17 Junivar Yoga Bagus P 142492 90 Tuntas 

18 Lailatul Maghfiroh   142494 75 Tuntas 

19 Lilis Setiowati      142497 85 Tuntas 

20 Lisna Amalia Afni Ag 142500 55 Tidak Tuntas 

21 Maulia Ardian Nanda  142506 75 Tuntas 

22 Muhammad Agung P     142517 40 Tidak Tuntas 

23 Muhammad Harun A     142518 75 Tuntas 

24 
Muhammad Mustafid 

H 
142519 80 

Tuntas 
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25 Nur Khofifah         142536 70 Tidak Tuntas 

26 Riska Faizatus S     142553 70 Tidak Tuntas 

27 Seva Ratna Dewi      142562 40 Tidak Tuntas 

28 Uswatun Chasanah     142574 70 Tidak Tuntas 

Tuntas 
 

13 siswa ( 46% ) 

Tidak Tuntas 
 

15 siswa ( 54% ) 
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Lampiran 2                                                                    

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : SMA N 1 Gemuh 

Mata Pelajaran : Ekonomi 

Kelas/Program : X 

Semester  : 2 

Standar Kompetensi : 5. Memahami Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Nasional Bruto 

(PNB), dan Pendapatan Nasional (PN). 

Alokasi Waktu : 8 x 45 menit 

Kompetensi 

Dasar 

Nilai 

Budaya Dan 

Karakter 

Bangsa 

Kewirausahaan/ 

Ekonomi Kreatif 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber/ 

Bahan/ 

Alat 
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5.1 Menjelaska

n konsep 

PDB, 

PDRB, 

PNB, dan 

PN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Menjelaska

n manfaat 

perhitungan 

pendapatan 

nasional 

 

 

 

 

 

 

 

 Kerja 

keras 

 Jujur  

 saling 

mengharg

ai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kerja 

keras 

 Jujur  

 saling 

mengharg

ai  

 

 

 

 

 

 

 Kerja keras. 

 Jujur. 

 saling 

menghargai 

orang lain 

 inovatif,  

 

 

 

 

 

 

 Kerja keras. 

 Jujur. 

 saling 

menghargai 

orang lain 

 inovatif,  

 

 

 

 

 

 

 PDB 

 PDRB 

 PNB 

 PN 

 Pendapatan 

per kapita 

 

 

 

 

 

 

 

 Manfaat 

penghitung

an 

pendapatan 

nasional 

 Menghitun

g 

pendapatan 

nasional 

 

 

 

 

 Mendeskrips

ikan 

pengertian 

PDB, 

PDRB, 

PNB, PN 

(NNI), PI, 

dan DI 

melalui 

referensi. 

 Menghitung 

pendapatan 

per kapita 

berdasarkan 

data BPS. 

 

 Mengidentifi

kasi manfaat 

penghitungan 

pendapatan 

nasional 

melalui 

referensi. 

 Menunjukka

n perbedaan 

metode 

penghitungan 

pendapatan 

nasional 

dengan 

pendekatan 

produksi, 

 Mendeskri

psikan 

pengertian 

PDB, 

PDRB, 

PNB, PN 

(NNI), PI, 

dan DI. 

 Menghitun

g 

pendapatan 

per kapita. 

 

 

 

 Mengidenti

fikasi 

manfaat 

penghitung

an 

pendapatan 

nasional. 

 Menghitun

g 

pendapatan 

nasional 

dengan 

pendekatan 

produksi, 

pendapatan

, dan 

Jenis 

tagihan: 

kuis dan 

pertanyaan 

lisan 

melalui 

UPM, 

ulangan, 

laporan 

kerja 

praktik, 

tugas 

individu 

dan 

kelompok 

(diskusi). 

Bentuk 

tagihan: 

pilihan 

ganda, 

uraian 

obyektif, 

uraian 

bebas, 

skala sikap 

 

 

2 x 45 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 x 45 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buku 

Ekonomi   

dan 

sumber 

lain yang 

relevan 
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5.3 Membandin

gkan PDB 

dan 

pendapatan 

per kapita 

Indonesia 

dengan 

negara lain 

 

5.4 Mendeskrip

sikan 

indeks 

harga dan 

inflasi 

 

 

 

 

 

 

 Kerja 

keras 

 Jujur  

 saling 

mengharg

ai  

 

 

 Kerja 

keras 

 Jujur  

 saling 

mengharg

ai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kerja keras. 

 Jujur. 

 saling 

menghargai 

orang lain 

 inovatif,  

 

 

 Kerja keras. 

 Jujur. 

 saling 

menghargai 

orang lain 

 inovatif,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Membandi

ngkan PDB 

dan 

pendapatan 

per kapita 

Indonesia 

dengan 

negara lain. 

 

 

  Pengertian 

dan hubungan 

indeks harga 

dan inflasi 

  Penyebab, 

dampak, dan 

cara 

mengatasi 

inflasi 

 Penghitungan 

inflasi 

 

 

 

pendapatan, 

dan 

pengeluaran. 

 

 Membanding

kan PDB dan 

pendapatan 

per kapita 

Indonesia 

dengan 

negara lain 

melalui 

referensi. 

 

 Mendeskripsi

kan 

pengertian 

indeks harga 

dan indeks 

harga 

konsumen. 

 Menunjukka

n hubungan 

indeks harga 

dengan 

inflasi. 

 Mendeskripsi

kan 

pengertian 

dan jenis-

jenis inflasi. 

pengeluara

n. 

 

 Membandi

ngkan 

PDB dan 

pendapatan 

per kapita 

Indonesia 

dengan 

negara 

lain. 

 

 Mendeskri

psikan 

pengertian 

indeks 

harga dan 

indeks 

harga 

konsumen. 

 Menghubu

ngkan 

indeks 

harga 

dengan 

inflasi. 

 Mendeskri

psikan 

pengertian 

dan jenis-

 

 

 

 

 

2 x 45 

menit 

 

 

 

 

3 x 45 

menit 
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 Mengidentifi

kasi 

penyebab, 

dampak, dan 

cara-cara 

mengatasi 

inflasi 

melalui 

diskusi dan 

referensi. 

  Menghitung 

angka inflasi. 

jenis 

inflasi. 

 Mengidenti

fikasi 

penyebab, 

dampak, 

dan cara-

cara 

mengatasi 

inflasi. 

 Menghitun

g angka 

inflasi. 
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

 

Sekolah  : SMA N 1 Gemuh 

Mata Pelajaran : Ekonomi 

Kelas / Semester : X (sepuluh) / 2 

Standar Kompetensi : 5.  Memahami Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik 

 Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Nasional Bruto (PNB), 

       dan Pendapatan Nasional (PN). 

Kompetensi Dasar : 5.1 Menjelaskan konsep PDB, PDRB, PNB, dan PN. 

 

Indikator   : Mendeskripsikan konsep PDB, PDRB, PNB, dan PN 

     Menghitung pendapatan per kapita 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Pertemuan Ke  : Siklus 1 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat mendeskripsikan konsep PDB, PDRB, PNB, dan PN serta menghitung 

 pendapatan per kapita. 

 

B. Materi Pokok 

 Pendapatan nasional 

C. Uraian Materi 

a) PDB 

b) PDRB 

c) PNB 

d) NNP 

e) NNI 

f) PI 

g) DI 

h) PN 

i) Pendapatan per kapita 
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D. Model Pembelajaran 

Think pair share  

E. Langkah-Langkah Pembelajaran  

 

Tahapan Kegiatan Waktu 

Pendahuluan 6. Membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam 

7. Mempresensi siswa 

8. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

9. Memotivasi siswa 

10. Guru menjelaskan bagaimana proses KBM 

akan berlangsung dengan menggunakan 

model pembelajaran think pair share 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

11. Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok yang terdiri dari 4 orang 

12. Guru menjelaskan materi pokok pelajaran 

mengenai konsep PDB, PNB, NNP, NNI, 

PI, DI, dan PN dan pendapatan per kapita 

13. Guru memberikan persoalan tentang 

konsep perhitungan GDP, GNP, NNP, 

NNI, PI, DI kepada siswa yang harus 

dikerjakan secara individu(think) 

Elaborasi 

14. Siswa mendiskusikan persoalan dengan 

kelompoknya(pair) 

15. Guru menunjuk perwakilan kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya 

(share) 

50 menit 
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Tahapan Kegiatan Waktu 

Konfirmasi 

16. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil 

diskusinya 

17. Siswa dari kelompok lain menanggapi 

presentasi dari kelompok yang presentasi 

dan guru membenarkan jika ada jawaban 

yang salah dari siswa 

Penutup  3. Siswa dan guru bersama-sama 

menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini 

4. Siswa mengerjakan tes evaluasi 

30 menit 

 

E. Sumber dan Alat 

 Buku teks dan spidol 

 

F. Penilaian 

     1. Tes tertulis 

     2. Penilaian keaktifan siswa dengan lembar observasi 

 

 

 

 

 

Mengetahui             Kendal, 22 Mei 2015   

Guru Ekonomi                                                                              Peneliti 

 

 

 

Sri Yuhanik Murofiqoh, S.Pd                                                        Afik Kurniawan 

NIP.                                                                                                NIM. 7101411272 
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MATERI PENDAPATAN NASIONAL 

 

 

1. Pengertian Pendapatan Nasional 

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat 

di suatu negara dalam satu periode,biasanya selama satu tahun. Perhitungan tersebut 

berdasarkan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya 

hidup selama setahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir 

William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional 

negaranya.pada tahun 1665. Namun pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli 

ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, alat utama 

sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (gross 

National Product, GNP) yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap 

tahun oleh suatu negara yang diukur menurut harga pasar. Oleh karena itu pengertian 

pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan 

suatu Negara dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun) yang dinyatakan 

dalam satuan uang. 

A. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product GDP) 

Produk domestic bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara selama 1 

tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi diwilayah suatu Negara. 

Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan 

penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat 

bruto/kotor. Semua hasil produksi orang/perusahaan asing di dalam negeri yang harus 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sir_William_Petty&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sir_William_Petty&action=edit&redlink=1
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dibayarkan disebut factor income payment to aboard, sedangkan hasil produksi diluar 

negeri yang diterima disebut factor income receipt from aboard. Apabila yang 

dibayarkan lebih kecil daripada yang diterima, maka akan terjadi pembayaran ke 

dalam negeri. Selisihnya merupakan pendapatan neto ke luar negeri atau disebut  net 

factor income payment to aboard. 

Jika net factor income tersebut diberi notasi n maka  

GDP – n = GNP atau GNP + n = GDP 

Pada pembahasan selanjutnya nanti akan dibahas pula metode penghitungan 

pendapatan nasional yang melalui pendekatan / metode produksi. 

B. Produk Nasional Bruto (Gross National Product GNP) 

Produk Nasional Bruto atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh penduduk suatu Negara (nasional) selama 1 tahun. Dalam 

pengertian PNB (GNP) ini, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan 

oleh warga Negara yang berada diluar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi 

perusahaan asing yang beroperasi diwilayah Negara tersebut. Apabila ada hasil 

produksi perusahaan asing yang beroperasi diwilayah Negara Indonesia, harus 

dikurangkan. Sebenarnya perbedaan PDB dengan PNB terletak pada net factor 

income saja. 

Jika GDP lebih besar dari GNP, maka penanaman modal asing lebih besar dari 

penanaman modal Negara tersebut diluar negeri. Keadaan seperti ini merupakan 

indikasi bahwa Negara itu belum meluaskan usahanya ke luar negeri dan masih 

menerima banyak modal dari luar negeri. Sebaliknya, jika GDP lebih kecil dari GNP 
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biasanya Negara itu mampu menanamkan modal lebih banyak di luar negeri daripada 

menerima modal asing dari luar negeri. Produk nasional Bruto merupakan pendapatan 

nasional yang diperoleh melalui pendekatan metode pengeluaran. 

C. Produk Nasional Neto (Net National Product) 

Produk Nasional neto (NNP) adalah GNP dikurangi depresiasi atau 

penyusutan yang disebut juga replacement dari barang modal. Replacement atau 

penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produksi yang terpakai dalam 

proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan 

dapat menimbulkan kesalahan meskipun relative kecil. 

Berikut rumus untuk mengetahui NNP : 

NNP = GNP – Penyusutan (Replacement) 

D. Pendapatan nasional Neto (Net National Income) 

Pendapatan Nasional Neto (NNI) adalah pendapatan yang dihitung menurut 

jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. 

Besarnya NNi dapat diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak 

langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, contoh pajak 

penjualan, pajak hadiah, pajak impor, bea ekspor, dan cukai- cukai. 

Berikut rumus untuk mencari NNI : 

NNI = NNP – Pajak Tidak Langung 
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Namun bila terdapat depresiasi atas suatu kegiatan produksi maka NNP akan 

dikurangi pula dengan jumlah depresiasi tersebut. hal ini dikarenakan setiap kegiatan 

produksi pasti akan diikuti penyusutan dari berbagai sector yang terkait didalamnya. 

E. Pendapatan Perseorangan (Personal Income) 

Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang 

diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh 

tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung 

pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-

penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil 

dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, 

tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan 

sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, terlebih dahulu 

NNI harus dikurangi dengan : 

– pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), 

– laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk 

beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan 

– iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap 

perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut 

tidak lagi bekerja (pension). Juga termasuk iuran jaminan sosial serta  iuran asuransi. 

Berikut adalah cara untuk mengetahui pendapatan perseorangan (PI) : 

PI = NNI – (pajak perusahaan + laba ditahan + iuran jaminan sosial) + transfer 

payment 
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F. Pendapatan yang Dapat Dibelanjakan (Disposable Income) 

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan 

yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan 

selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income 

ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak 

langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak 

lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak 

pendapatan. Berikut adalah cara untuk mengetahui pendapatan yang dapat 

dibelanjakan (Disposable Income) : 

Disposable income = Personal Income – Direct tax (Pajak Pengahasilan) 

2. Penghitungan Pendapatan Nasional 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pendapatan nasional bisa saja 

berbentuk PDB atau GNP. Dalam perhitungannya, kedua unsur ini tidak dibedakan 

secara jelas. Namun biasanya orang hanya akan menghitung PDB atau GDP karena 

GNP dapat diperoleh dengan menambahkan PDB atau GDP dengan net income from 

aboard. Untuk menghitung pendapatan nasional dapat digunakan tiga metode yaitu : 

a. Pendekatan Produksi 

Penghitungan pendapatan nasional dengan pendapatan produksi adalah dengan 

menghitung jumlah produksi masing – masing sector ekonomi kemudian 

dijumlahkan. Metode ini dapat juga dilakukan dengan cara keseluruhan nilai tambah 

dari semua sector kegiatan ekonomi. Ketika menghitung pendapatan nasional harus 

dihindarin terjadinya perhitungan ganda. Oleh karena itu, pendekatan produksi 

diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah (bukan nilai jual) seluruh barang dan 
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jasa yang dihasilkan. Apabila di suatu Negara terdapat beberapa sector, yaitu sector 

ekstraktif (E), agraris (A), industry (I), niaga/perdagangan (N), dan jasa (J), maka nilai 

yang diperoleh disebut national income yang dirumuskan sebagai berikut : 

NI = E +A + I + N + J 

Penghitungan pendapatan nasional dengan metode produksi ini dedasarkan 

atas jumlah hasil barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat atau negara dalam satu 

tahun. Nilai pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai – nilai 

tambahan yang diciptakan oleh tiap – tiap sector yang ada dalam perekonomian. 

Seluruh nilai tambahan yang diciptakan dalam suatu sector merupakan nilai produksi 

dari sector tersebut yang disumbangkan kepada pendapatan nasional. 

b. Pendekatan Pendapatan 

Pendapatan nasional ditentukan dengan menjumlahkan pendapatan yang 

diperoleh para pekerja, pendapatan para pengusaha, dan pendapatan pemilik modal 

yang dapat berupa upah atau gaji, bunga modal, dan laba. Dalam pendekatan 

pendapatan, PDB atau GDP didefinisikan sebagai total pendapatan dari faktor – faktor 

produksi yang terlibat dalam proses produksi disuatu Negara dalam periode tertentu. 

Menurut Suryana, pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan 

pendapatan dari faktor – faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang 

dan jasa. Pendapatan yang dihitung adalah pendapatan yang diperoleh oleh mereka 

yang memiliki faktor – faktor produksi, seperti pemilik modal, pekerja, dan 

pengusaha. Para pemilik faktor produksi ini masing – masing memperoleh gaji, sewa, 

bunga modal, dan profit yang dilambangkan dengan wages (w), rent (r), interest (i), 

dan profit (p). dengan demikian NI dirumuskan : 
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NI = w + r + i + p 

c.  Pendekatan Pengeluaran 

Berdasarkan metode ini, pendapatan nasional dapat dihitung dari seluruh 

pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh masyarakat, pengeluaran masyarakat dapat 

dibedakan sebagai berikut : 

 Pengeluaran konsumsi rumah tangga 

 Pengeluaran konsumsi pemerintah, baik pusat maupun daerah, 

 Pembentukan modal tetap bruto seperti persediaan barang – barang dan alat – alat 

produksi tahan lama. 

 Ekspor barang dan jasa dikurangi impor barang dan jasa. 

Apabila pengluaran konsumsi rumah tangga dilambangkan (C), pengeluaran 

konsumsi pemerintah dilambangkan (G) pembentukan investasi dilambangkan dengan 

(I), ekspor barang dan jasa dilambangkan (X), dan impor barang dan jasa 

dilambangkan dengan (M), maka PN dirumuskan : 

PN = C + G + I + (X – M) 

3. Pendapatan per Kapita 

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu 

negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional 

suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga 

merefleksikan PDB per kapita.Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok 

ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar 

pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut. dengan demikian 

pendapatan per kapita adalah pendapatan rata – rata penduduk suatu Negara. Sehingga 

rumusnya adalah : 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional
http://id.wikipedia.org/wiki/PDB
http://id.wikipedia.org/wiki/PDB_per_kapita
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
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Pendapatan per Kapita =  Jumlah pendapatan Nasional 

                                                 Jumlah Penduduk  

Kegunaan Perhitungan Pendapatan per Kapita  adalah sebagai berikut : 

ᴥ. Sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu Negara dengan Negara lain. 

ᴥ. Sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu Negara dengan Negara lainnya. 

ᴥ. Sebagai data untuk kebijakan atau sebagai bahan baku pertimbangan 

    mengambil kebijakan  mengambil langkah di bidang ekonomi. 

ᴥ. Sebagai data untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu 

    Negara dari tahun ke tahun 
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Kisi-kisi Soal 

 

Mata Pelajaran : Ekonomi 

Materi   : Pendapatan Nasional 

Sub Materi : Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik 

  Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Nasional Bruto (PNB), dan 

  Pendapatan Nasional (PN). 

Kelas/Semester : X-B/II 

Siklus   : I (satu) 

 

No Materi No. Soal Butir 

Instrumen 

Jenis 

Instrumen 

1 Konsep PDB, PNB, NNP, 

NNI, PI, DI 

1, 2, 4, 6, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 

19, 20 

12 Pilihan Ganda 

2 Perhitungan Pendapatan 

Nasional 

3, 5, 7, 14, 15, 

16 

6 Pilihan Ganda 

3 Pendapatan Per Kapita 17, 18 2 Pilihan Ganda 
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SOAL EVALUASI SIKLUS 1 

 

1. GDP (Gross Domestic Product) akan naik bila …. 

a.    besarnya barang dan jasa di luar negeri 

b.    investasi sebagai sector produksi bertambah 

c.    volume uang yang beredar bertambah 

d.    penerimaan negara dalam APBN bertambah 

e.    laju inflasi berkurang 

2. Selisih antara pendapatan yang diperoleh dari faktor produksi Indonesia yang ada 

di luar negeri dengan pendapatan yang diperoleh dari faktor produksi asing di 

Indonesia di sebut .... 

a.    ekspor neto 

b.    laba 

c.    penyusutan barang modal 

d.    pajak tidak langsung 

e.    pendapatan neto luar negeri atas faktor produksi 

3. Perhitungan pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh nilai tambah 

dari barang dan jasa dilakukan dengan pendekatan … 

a. Produksi     d.    Pendapatan 

b. Konsumsi     e.    Distribusi 

c. Pengeluaran 

4. Pendapatan perseorangan dikurangi dengan pajak perseorangan atau pajak langsung 

adalah.... 

a.    National Income     d.    Gross National Product 

b.    Net National Product   e.    Disposible Income  

c.    Personal Income 

5. Data yang diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional sebagai berikut: 
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Upah  Rp. 12.000.000,00 

Laba Rp. 9.000.000,00 

Pengeluaran pemerintah Rp. 10.000.000,00 

Pendapatan bunga Rp. 6.000.000,00 

Pendapatan sewa Rp. 8.000.000,00 

Pengeluaran 

Swasta/perusahaan 

Rp. 36.000.000,00 

Impor Rp. 5.000.000,00 

Konsumsi Rp. 25.000.000,00 

Ekspor Rp. 7.000.000,00 

Besar pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran adalah … 

a. Rp. 35.000.000,00 

b. Rp. 69.000.000,00 

c. Rp. 73.000.000,00 

d. Rp. 104.000.000,00 

e. Rp. 108.000.000,00 

6. Data pendapatan nasional pada tahun 2001 adalah sebagai berikut : 

GNP 350 milyar 

Penyusutan 35 milyar 

Pajak tidak langsung 65 milyar 

Pembayaran pindahan 20 milyar 

Pajak langsung 5 milyar 

Berdasarkan data di atas maka besarnya Personal Income adalah…. 

a.    260 milyar     d.    275 milyar 

b.    265 milyar     e.    280 milyar 

c.    270 milyar 
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7. Pada pendekatan pendapatan, besar pendapatan nasional suatu Negara akan sama 

dengan … 

a. Jumlah produksi ditambah jumlah upah 

b. Jumlah investasi masyarakat 

c. Jumlah konsumsi dan investasi 

d. Jumlah nilai tambah produksi dari barang dan jasa 

e. Penjumlahan sewa, bunga, upah, dan laba 

8. Produk nasional bruto dikurangi dengan depresiasi akan menghasilkan.... 

a. GDP     d.    NNI 

b. GNP     e.    NNP 

c. DI 

9. Perhatikan komponen berikut ini! 

(1) Pajak perusahaan/pajak perseroan 

(2) Laba ditahan 

(3) Iuran jaminan social 

(4) Iuran asuransi 

Komponen tersebut berpengaruh dalam penghitungan …  

a. NNP     d.    PI 

b. GNP     e.    NNI 

c. GDP 

 

10. Nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh warga masyarakat, termasuk warga 

Negara asing yang berdomilisi di suatu Negara dalam waktu tertentu (biasanya satu 

tahun), disebut … 

a. Gross National Product   d.    Gross Domestic Product 

b. Net National Product   e.    Net National Income 

c. Personal Income 

11. Suatu Negara memiliki data sebagai berikut (dalam miliar) 

(1) Produk Domestik Bruto sebesar Rp. 950.000,00 

(2) Perusahaan asing di Negara tersebut Rp. 300.000,00 

(3) Pendapatan warga Negara di luar negeri sebesar Rp. 230.000,00 

Berdasarkan data tersebut, besar Pendapatan Nasional Bruto adalah … 

a. Rp. 600 Miliar    d.    Rp. 880 Miliar 
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b. Rp. 750 Miliar    e.    Rp. 970 Miliar 

c. Rp. 830 Miliar 

12. Diketahui data yang dimiliki oleh suatu Negara sebagai berikut: 

GNP Rp. 770.000 Miliar 

Depresiasi/Penyusutan Rp. 150.600 Miliar 

Pajak Langsung Rp. 125.000 Miliar 

Berdasarkan data tersebut, besat Net National Product adalah … 

a. Rp. 494.400 Miliar   d.    Rp. 645.000 Miliar 

b. Rp. 619.400 Miliar   e.    Rp. 675.000 Miliar 

c. Rp. 625.000 Miliar 

13. Pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa dan 

selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi, merupakan 

pendapatan… 

a.    Net National Product 

b.    Gross National Product 

c.    Net National Income 

d.    Disposable Income 

e.     Personal Income 

 

14. Perhitungan pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran 

untuk membeli barang dan jasa merupakan ciri.... 

a.     Pendekatan pendapatan    d.     Pendekatan terapan 

b.     Pendekatan produksi    e.     Pendekatan manfaat 

c.     Pendekatan pengeluaran 

15. Bila diketahui data sebagai berikut : 

sewa tanah Rp. 1.000.000,00 

upah tenaga kerja Rp. 500.000,00 

bunga modal Rp. 200.000,00 
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laba pengusaha Rp. 10.000,00 

pengeluaran konsumsi Rp. 1.000.000,00 

pengeluaran investasi Rp. 750.000,00 

ekspor Rp. 1.000.000,00 

impor Rp. 250.000,00 

pengeluaran pemerintah Rp. 500.000,00 

maka besarnya pendapatan nasional dihitung dari pendekatan pendapatan adalah…. 

a.    Rp. 1.750.000,00     d.    Rp. 500.000,00 

b.    Rp. 1.710.000,00      e.    Rp. 250.000,00 

c.    Rp. 1.250.000,00 

16. Rumus pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan adalah..... 

a.    Y = C+ I + G + (X – M) 

b.    Y = r + w + i + p 

c.    Y = C + S/I 

d.    Y = P1.Q1 + P2.Q2 + Pn.Qn 

e.    Y = W + I + P + R + D + S 

17. Jika pertambahan pendapatan nasional suatu negara prosentasenya lebih besar dari       

pada pertambahan penduduk maka hal ini menunjukkan.... 

a.    akan terjadi keseimbangan pendapatan dalam masyarakat 

b.    tingkat kesejahteraan penduduk menurun 

c.    pendapatan perkapitanya akan turun 

d.    pendapatan perkapitanya akan meningkat 

e.    pertambahan penduduk lambat 
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18. Diketahui pendapatan nasional Negara “X” tahun 2011 sebesar Rp. 2.450 triliun. 

Jumlah penduduk Negara tersebut sebanyak 50 juta orang. Besar pendapatan per 

kapita adalah … 

a. Rp. 48.000.000,- 

b. Rp. 49.000.000,- 

c. Rp. 50.000.000,- 

d. Rp. 51.000.000,- 

e. Rp. 52.000.000,- 

19. Jika NNP dikurangi pajak tidak langsung, maka akan dihasilkan .... 

a.    NNI     d.    PI 

b.    GDP     e.    DI 

c.    GNP  

20. Bila GNP dikurangi dengan penyusutan maka akan menghasilkan .... 

a.    DI      d.    NNI 

b.    NI      e.    GDP 

c.    NNP 
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Kunci Jawaban. 

 

1. a  11.   d 

2. e  12.   b 

3. a  13.   d 

4. e  14.   c 

5. c  15.   b 

6. c  16.   b 

7. e  17.   d 

8. e  18.   b 

9. a  19.   a 

10. d  20.   c 
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Lampiran 4 

LEMBAR KEGIATAN SISWA  

SIKLUS 1 

 

Komponen-Komponen: 

1. Sewa     15.   Transfer Payment 

2. Upah     16.   Penyusutan 

3. Investasi    17.   Pajak Langsung 

4. Bunga Modal    18.   Pajak Tidak Langsung 

5. Konsumsi    19.   Laba Ditahan 

6. Pengeluaran Pemerintah  20.   Iuran Jaminan Sosial 

7. GDP     21.  Pajak Perusahaan 

8. Transfer payment   22.   Profit 

9. Ekspor    23.  Impor 

10. GNP     24.  NNI 

11. Sektor Ekstraktif   25.  Sektor Agraria 

12. Sektor Industri   26.  PI 

13. NNP     27.  Pendapatan Neto Luar Negeri 

14. Sektor Jasa    28.  Sektor Niaga/Perdagangan 

 

Kelompokkanlah Dari komponen-komponen di atas, mana yang merupakan komponen : 

1.  Disposable Income (harus urut) 

2. Pendapatan Nasional Pendekatan Pendapatan 

3. Pendapatan Nasional Pendekatan Pengeluaran 

4. Pendekatan Nasional Pendekatan Produksi      
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Lampiran 5 

Hasil Tes Evaluasi Siklus 1 

NO 

URUT 
NAMA SISWA NIS 

NILAI 

SIKLUS 1 
KETERARNGAN 

1 Ainun Istikomah      142437 85 
Tuntas 

 

2 Arbaatus Solikhah    142447 80 Tuntas 

3 Arief Kurniawan      142449 55 Tidak Tuntas 

4 Dedi Hariyanto       142454 85 Tuntas 

5 Dewi Haryanti  142455 60 Tidak Tuntas 

6 Diah Nafisatun Nisa  142456 75 Tuntas 

7 Diah Ratnawati       142457 45 Tidak Tuntas 

8 Dina Riifina         142459 80 Tuntas 

9 Dodi Herawan  W      142460 80 Tuntas 

10 Dwi Wahyu Ningrum    142462 75 Tuntas 

11 Eli Ernawati         142465 80 Tuntas 

12 Elida Uswatul Wita   142466 75 Tuntas 

13 Fajar Maulana        142472 85 Tuntas 

14 Firda Rizqi Amalia   142477 80 Tuntas 

15 Hayudama Hailala F   142480 75 Tuntas 

16 Istina Mutmainah     142490 75 Tuntas 

17 Junivar Yoga Bagus P 142492 85 Tuntas 

18 Lailatul Maghfiroh   142494 85 Tuntas 

19 Lilis Setiowati      142497 80 Tuntas 

20 Lisna Amalia Afni Ag 142500 60 Tidak Tuntas 

21 Maulia Ardian Nanda  142506 85 Tuntas 

22 Muhammad Agung P     142517 30 Tidak Tuntas 

23 Muhammad Harun A     142518 90 Tuntas 

24 
Muhammad Mustafid 

H 
142519 80 

Tuntas 

25 Nur Khofifah         142536 75 Tuntas 
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26 Riska Faizatus S     142553 75 Tuntas 

27 Seva Ratna Dewi      142562 50 Tidak Tuntas 

28 Uswatun Chasanah     142574 75 Tuntas 

Tuntas 
 

22 siswa ( 79% ) 

Tidak Tuntas 
 

6 siswa ( 21% ) 
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Lampiran 6 

Lembar Observasi Keaktifan Siswa Dalam pembelajaran Ekonomi Materi Pendapatan Nasional Dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Think Pair Share 

Sekolah : SMA N 1 GEMUH 

Kelas  : X-B 

Hari/Tanggal : 22 Mei 2015 

Siklus  : Siklus 1 

 

Petunjuk Pengisian : Isilah Kolom tiap indikator dengan tanda centang (  . 

No Indikator yang Diamati 

Memperhatikan 

saat Guru 

Menjelaskan 

Mencatat 

saat Guru 

Menjelaskan 

Menjawab 

saat Guru 

bertanya 

Siswa serius 

berpikir saat 

tugas Individu 

Semangat 

saat 

Berdiskusi 

Bertanya 

pada guru 

saat diskusi 

Mendengarkan 

saat diskusi 

Mengemukakan 

pendapat saat 

diskusi 

Mengemukakan 

hasil diskusi 

Memperhatikan 

sajian hasil 

diskusi 

1   - - -   -   - -   

2                     

3     -     - -   -   

4           - -   -   

5     - -   -     - - 
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6   -           - -   

7     -               

8     -     - -   -   

9             -   - - 

10       -   - -       

11     -   -     - - - 

12   - -     - -   -   

13           -     -   

14     -       -     - 

15   - -     -     - - 

16     -     - -   - - 

17     -     - -   -   

18           -     -   

19               -     

20                 -   

21   - -     - -   - - 

22   -       - -   - - 
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23     - - -     -     

24     -     -     -   

25                 - - 

26   - -     - -   - - 

27   - -       -       

28     -   - -   - - - 

 

Keterangan : 

Jika siswa melakukan indikator tersebut diatas berilah tanda centang ( ) pada kolom. 
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Lampiran 7 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

 

Sekolah      : SMA N 1 Gemuh 

Mata Pelajaran     : Ekonomi 

Kelas / Semester     : X (sepuluh) / 2 

Standar Kompetensi     : 5.  Memahami Produk Domestik Bruto (PDB), Produk 

       Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan 

       Nasional Bruto (PNB), dan Pendapatan Nasional (PN). 

Kompetensi Dasar     : 5.1 Menjelaskan konsep PDB, PDRB, PNB, dan PN. 

Indikator Pencapaian  : Mendeskripsikan konsep PDB, PDRB, PNB, dan PN 

         Menghitung pendapatan per kapita 

Alokasi Waktu    : 2 x 45 menit 

Pertemuan Ke    : Siklus 2 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat mendeskripsikan konsep PDB, PDRB, PNB, dan PN serta menghitung 

 pendapatan per kapita. 

 

B. Materi Pokok 

 Pendapatan nasional 

 

C. Uraian Materi 

j) PDB   f)  PI 

k) PDRB   g)  DI 

l) PNB   h)  Pendapatan Nasional 

m) NNP   i)  Pendapatan per kapita 

n) NNI 

 

D. Model Pembelajaran 
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 Think pair share  

 

 

E. Langkah-Langkah Pembelajaran  

 

Tahapan Kegiatan Waktu 

Pendahuluan 11. Membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam 

12. Mempresensi siswa 

13. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

14. Memotivasi siswa 

15. Guru menjelaskan bagaimana proses KBM 

akan berlangsung dengan menggunakan 

model pembelajaran think pair share 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

18. Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok yang terdiri dari 4 orang 

19. Guru mereview materi pertemuan 

sebelumnya 

20. Guru memberikan lembar persoalan 

tentang perhitungan DI, pendapatan 

nasional pendekatan produksi, pengeluaran 

dan pendapatan yang harus dikerjakan 

secara individu(think). 

Elaborasi 

21. Siswa mendiskusikan persoalan dengan 

kelompoknya(pair) 

22. Guru menunjuk perwakilan kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya 

(share) 

Konfirmasi 

50 menit 
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Tahapan Kegiatan Waktu 

23. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil 

diskusinya 

24. Siswa dari kelompok lain menanggapi 

presentasi dari kelompok yang presentasi 

dan guru membenarkan jika ada jawaban 

yang salah 

Penutup  5. Siswa dan guru bersama-sama 

menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini 

6. Siswa mengerjakan tes evaluasi 

30 menit 

 

E. Sumber dan Alat 

 Buku teks dan spidol 

 

F. Penilaian 

     1. Tes tertulis 

     2. Penilaian keaktifan siswa dengan lembar observasi 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui             Kendal, 22 Mei 2015   

Guru Ekonomi                                                                              Peneliti 

 

 

 

Sri Yuhanik Murofiqoh, S.Pd                                                        Afik Kurniawan 

NIP.                                                                                                NIM. 7101411272 
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MATERI PENDAPATAN NASIONAL 

 

 

4. Pengertian Pendapatan Nasional 

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat 

di suatu negara dalam satu periode,biasanya selama satu tahun. Perhitungan tersebut 

berdasarkan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya 

hidup selama setahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir 

William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional 

negaranya.pada tahun 1665. Namun pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli 

ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, alat utama 

sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (gross 

National Product, GNP) yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap 

tahun oleh suatu negara yang diukur menurut harga pasar. Oleh karena itu pengertian 

pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan 

suatu Negara dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun) yang dinyatakan 

dalam satuan uang. 

G. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product GDP) 

Produk domestic bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara selama 1 

tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi diwilayah suatu Negara. 

Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sir_William_Petty&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sir_William_Petty&action=edit&redlink=1
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penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat 

bruto/kotor. Semua hasil produksi orang/perusahaan asing di dalam negeri yang harus 

dibayarkan disebut factor income payment to aboard, sedangkan hasil produksi diluar 

negeri yang diterima disebut factor income receipt from aboard. Apabila yang 

dibayarkan lebih kecil daripada yang diterima, maka akan terjadi pembayaran ke 

dalam negeri. Selisihnya merupakan pendapatan neto ke luar negeri atau disebut  net 

factor income payment to aboard. 

Jika net factor income tersebut diberi notasi n maka  

GDP – n = GNP atau GNP + n = GDP 

Pada pembahasan selanjutnya nanti akan dibahas pula metode penghitungan 

pendapatan nasional yang melalui pendekatan / metode produksi. 

H. Produk Nasional Bruto (Gross National Product GNP) 

Produk Nasional Bruto atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh penduduk suatu Negara (nasional) selama 1 tahun. Dalam 

pengertian PNB (GNP) ini, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan 

oleh warga Negara yang berada diluar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi 

perusahaan asing yang beroperasi diwilayah Negara tersebut. Apabila ada hasil 

produksi perusahaan asing yang beroperasi diwilayah Negara Indonesia, harus 

dikurangkan. Sebenarnya perbedaan PDB dengan PNB terletak pada net factor 

income saja. 

Jika GDP lebih besar dari GNP, maka penanaman modal asing lebih besar dari 

penanaman modal Negara tersebut diluar negeri. Keadaan seperti ini merupakan 

indikasi bahwa Negara itu belum meluaskan usahanya ke luar negeri dan masih 
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menerima banyak modal dari luar negeri. Sebaliknya, jika GDP lebih kecil dari GNP 

biasanya Negara itu mampu menanamkan modal lebih banyak di luar negeri daripada 

menerima modal asing dari luar negeri. Produk nasional Bruto merupakan pendapatan 

nasional yang diperoleh melalui pendekatan metode pengeluaran. 

I. Produk Nasional Neto (Net National Product) 

Produk Nasional neto (NNP) adalah GNP dikurangi depresiasi atau 

penyusutan yang disebut juga replacement dari barang modal. Replacement atau 

penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produksi yang terpakai dalam 

proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan 

dapat menimbulkan kesalahan meskipun relative kecil. 

Berikut rumus untuk mengetahui NNP : 

NNP = GNP – Penyusutan (Replacement) 

J. Pendapatan nasional Neto (Net National Income) 

Pendapatan Nasional Neto (NNI) adalah pendapatan yang dihitung menurut 

jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. 

Besarnya NNi dapat diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak 

langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, contoh pajak 

penjualan, pajak hadiah, pajak impor, bea ekspor, dan cukai- cukai. 

Berikut rumus untuk mencari NNI : 

NNI = NNP – Pajak Tidak Langung 
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Namun bila terdapat depresiasi atas suatu kegiatan produksi maka NNP akan 

dikurangi pula dengan jumlah depresiasi tersebut. hal ini dikarenakan setiap kegiatan 

produksi pasti akan diikuti penyusutan dari berbagai sector yang terkait didalamnya. 

K. Pendapatan Perseorangan (Personal Income) 

Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang 

diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh 

tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung 

pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-

penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil 

dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, 

tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan 

sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, terlebih dahulu 

NNI harus dikurangi dengan : 

– pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), 

– laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk 

beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan 

– iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap 

perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut 

tidak lagi bekerja (pension). Juga termasuk iuran jaminan sosial serta  iuran asuransi. 

Berikut adalah cara untuk mengetahui pendapatan perseorangan (PI) : 

PI = NNI – (pajak perusahaan + laba ditahan + iuran jaminan sosial) + transfer 

payment 
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L. Pendapatan yang Dapat Dibelanjakan (Disposable Income) 

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan 

yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan 

selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income 

ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak 

langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak 

lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak 

pendapatan. Berikut adalah cara untuk mengetahui pendapatan yang dapat 

dibelanjakan (Disposable Income) : 

Disposable income = Personal Income – Direct tax (Pajak Pengahasilan) 

5. Penghitungan Pendapatan Nasional 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pendapatan nasional bisa saja 

berbentuk PDB atau GNP. Dalam perhitungannya, kedua unsur ini tidak dibedakan 

secara jelas. Namun biasanya orang hanya akan menghitung PDB atau GDP karena 

GNP dapat diperoleh dengan menambahkan PDB atau GDP dengan net income from 

aboard. Untuk menghitung pendapatan nasional dapat digunakan tiga metode yaitu : 

a. Pendekatan Produksi 

Penghitungan pendapatan nasional dengan pendapatan produksi adalah dengan 

menghitung jumlah produksi masing – masing sector ekonomi kemudian 

dijumlahkan. Metode ini dapat juga dilakukan dengan cara keseluruhan nilai tambah 

dari semua sector kegiatan ekonomi. Ketika menghitung pendapatan nasional harus 

dihindarin terjadinya perhitungan ganda. Oleh karena itu, pendekatan produksi 

diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah (bukan nilai jual) seluruh barang dan 

jasa yang dihasilkan. Apabila di suatu Negara terdapat beberapa sector, yaitu sector 
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ekstraktif (E), agraris (A), industry (I), niaga/perdagangan (N), dan jasa (J), maka nilai 

yang diperoleh disebut national income yang dirumuskan sebagai berikut : 

NI = E +A + I + N + J 

Penghitungan pendapatan nasional dengan metode produksi ini dedasarkan 

atas jumlah hasil barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat atau negara dalam satu 

tahun. Nilai pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai – nilai 

tambahan yang diciptakan oleh tiap – tiap sector yang ada dalam perekonomian. 

Seluruh nilai tambahan yang diciptakan dalam suatu sector merupakan nilai produksi 

dari sector tersebut yang disumbangkan kepada pendapatan nasional. 

b. Pendekatan Pendapatan 

Pendapatan nasional ditentukan dengan menjumlahkan pendapatan yang 

diperoleh para pekerja, pendapatan para pengusaha, dan pendapatan pemilik modal 

yang dapat berupa upah atau gaji, bunga modal, dan laba. Dalam pendekatan 

pendapatan, PDB atau GDP didefinisikan sebagai total pendapatan dari faktor – faktor 

produksi yang terlibat dalam proses produksi disuatu Negara dalam periode tertentu. 

Menurut Suryana, pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan 

pendapatan dari faktor – faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang 

dan jasa. Pendapatan yang dihitung adalah pendapatan yang diperoleh oleh mereka 

yang memiliki faktor – faktor produksi, seperti pemilik modal, pekerja, dan 

pengusaha. Para pemilik faktor produksi ini masing – masing memperoleh gaji, sewa, 

bunga modal, dan profit yang dilambangkan dengan wages (w), rent (r), interest (i), 

dan profit (p). dengan demikian NI dirumuskan : 

NI = w + r + i + p 



123 
 

 

c.  Pendekatan Pengeluaran 

Berdasarkan metode ini, pendapatan nasional dapat dihitung dari seluruh 

pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh masyarakat, pengeluaran masyarakat dapat 

dibedakan sebagai berikut : 

 Pengeluaran konsumsi rumah tangga 

 Pengeluaran konsumsi pemerintah, baik pusat maupun daerah, 

 Pembentukan modal tetap bruto seperti persediaan barang – barang dan alat – alat 

produksi tahan lama. 

 Ekspor barang dan jasa dikurangi impor barang dan jasa. 

Apabila pengluaran konsumsi rumah tangga dilambangkan (C), pengeluaran 

konsumsi pemerintah dilambangkan (G) pembentukan investasi dilambangkan dengan 

(I), ekspor barang dan jasa dilambangkan (X), dan impor barang dan jasa 

dilambangkan dengan (M), maka PN dirumuskan : 

PN = C + G + I + (X – M) 

6. Pendapatan per Kapita 

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu 

negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional 

suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga 

merefleksikan PDB per kapita.Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok 

ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar 

pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut. dengan demikian 

pendapatan per kapita adalah pendapatan rata – rata penduduk suatu Negara. Sehingga 

rumusnya adalah : 

Pendapatan per Kapita =  Jumlah pendapatan Nasional 

                                                 Jumlah Penduduk  

Kegunaan Perhitungan Pendapatan per Kapita  adalah sebagai berikut : 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional
http://id.wikipedia.org/wiki/PDB
http://id.wikipedia.org/wiki/PDB_per_kapita
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
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ᴥ. Sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu Negara dengan Negara lain. 

ᴥ. Sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu Negara dengan Negara lainnya. 

ᴥ. Sebagai data untuk kebijakan atau sebagai bahan baku pertimbangan 

    mengambil kebijakan  mengambil langkah di bidang ekonomi. 

ᴥ. Sebagai data untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu 

    Negara dari tahun ke tahun 

 

 

 

 

 

 

Kisi-kisi Soal 

 

Mata Pelajaran : Ekonomi 

Materi   : Pendapatan Nasional 

Sub Materi : Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik 

  Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Nasional Bruto (PNB), dan 

  Pendapatan Nasional (PN). 

Kelas/Semester : X-B/II 

Siklus   : II (Dua) 

 

 

No Materi No. Soal Butir 

Instrumen 

Jenis 

Instrumen 

1 Pengertian dan manfaat 

pendapatan nasional 

14, 15, 16 3 Pilihan Ganda 
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1 Konsep PDB, PNB, NNP, 

NNI, PI, DI 

1, 4, 8, 13, 18, 

19 

6 Pilihan Ganda 

2 Perhitungan Pendapatan 

Nasional 

2, 3, 5, 11, 12, 

20 

6 Pilihan Ganda 

3 Pendapatan Per Kapita 6, 7, 9, 10, 17 5 Pilihan Ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOAL EVALUASI SIKLUS II 

 

1. GNP suatu negara Rp 24.000 juta, pendapatan neto luar negeri Rp 3.500 juta, 

penyusutan Rp 2.750 juta, pajak langsung Rp 2.500 juta, pajak tak langsung Rp 

3.000 juta. Maka besarnya NNI adalah…. 

a. Rp 17.250 juta  d.   Rp 21.250 juta 

b. Rp 18.250 juta     e.    Rp 21.750 juta 

c. Rp 20.500 juta 

2. Data untuk menghitung pendapatan nasional sebagai berikut (miliar rupiah); 

Pengeluaran 

pemerintah 

110.500 

Upah  85.000 

Pengeluaran 

masyarakat 

240.400 

Bunga modal  75.200 



126 
 

 

Ekspor  45.200 

Sewa  90.000 

Investasi  120.000 

Impor  40.000 

Laba usaha  90.800 

Berdasarkan data tersebut besar pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan 

adalah … 

a. Rp. 341.000 Miliar 

b. Rp. 385.800 Miliar 

c. Rp. 431.300 Miliar  

d. Rp. 465.700 Miliar 

e. Rp. 476.100 Miliar 

3. Pengeluaran pemerintah merupakan komponen yang digunakan dalam perhitungan 

pendapatan nasional dengan pendekatan … 

a. Harga 

b. Penerimaan 

c. Produksi 

d. Konstan 

e. Pengeluaran 

4. Data Pendapatan Nasional negara "X" (dalam ribuan) sebagai berikut: 

- Gross domestic bruto                                    Rp. 156.000,00 

- Produk yg dihasilkan masy asing                  Rp. 26.000,00  

- Produk yg dihasilkan masy nasional di Luar Negeri Rp. 10.000,00 

- Penyusutan Barang Modal                           Rp. 15.000,00 

- Pajak tidak langsung                                    Rp. 22.000,00 

- Transfer Payment                                         Rp. 8.000,00 

- Pajak Langsung                                            Rp. 4.000,00 

Berdasarkan data tersebut Net National Income negara "X" adalah.... 

a.    Rp. 140.000,00           d.    Rp. 103.000,00 

b.    Rp. 133.000,00           e.    Rp. 70.000,00 

c.    Rp. 125.000,00 

5. Berikut ini adalah beberapa komponen pendapatan nasional 

1. gaji       4. bunga modal 
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2. Sewa      5. konsumsi pemerintah 

3. konsumsi rumah tangga 

Yang merupakan komponen pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan 

 adalah.... 

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

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

c.    1, 3 dan 4  

6. Salah satu kegunaan pendapatan perkapita dalam analisis perekonomian masyarakat 

adalah ..... 

a.    Untuk mengetahui tingkat susku bunga bank 

b.    Untuk mengetahui jumlah penduduk yang mengalami kekurangan 

c.    Untuk mengetahui dan menelaah struktur ekonomi suatu negara 

d.    Untuk mengetahui angka kelahiran dan kematian 

e.    Untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat  

7. Pendapatan per kapita suatu Negara bertambah lebih besar dibandingkan tingkat 

pertambahan penduduknya. Keadaan ini menunjukkan … 

a.  Menurunnya pendapatan per kapita 

b.  Naiknya pendapatan per kapita 

c.  Lambatnya laju pertambahan penduduk 

d.  Turunnya tingkat kesejahteraan penduduk 

e.  Meratanya distribusi pendapatan nasional 

8. Perhatikan data berikut ini (dalam triliun rupiah): 

GDP : 1,500.00 

Pajak langsung : 260.00 

Pajak tidak langsung : 60.00 

Laba di tahan : 200.00 

Pembayaran Transfer : 160.00 

Asuransi sosial : 40.00 
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Penyusutan : 150.00 

GNP : 1,450.00 

Besarnya Disposible Income (DI) adalah… 

a. Rp. 900 triliun 

b. Rp. 940 triliun 

c. Rp. 950 triliun 

d. Rp. 1.160 triliun 

e. Rp. 1.240 triliun 

9. Tabel pendapatan nasional (dalam miliar) dan jumlah penduduk dari beberapa negara 

terlihat sebagai berikut: 

No. Negara Pendapatan Nasional Jumlah Penduduk 

1 Indonesia Rp 120.000.000,00 210.000.000 Jiwa 

2 Malaysia Rp 70.000.000,00 80.000.000 Jiwa 

3 Brunei Darusalam Rp 40.000.000,00 15.000.000 Jiwa 

4 Filipina Rp 90.000.000,00 120.000.000 Jiwa 

 

Berdasarkan data di atas, urutan negara yang mempunyai pendapatan per kapita yang 

tertinggi adalah… 

a. Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam 

b. Brunei Darusalam, Malaysia, Indonesia, dan Filipina 

c. Brunei Darusalam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia 

d. Indonesia, Filipina, Brunei Darusalam, dan Malaysia 

e. Malaysia, Brunei Darusalam, Filipina, dan Indonesia  

10. Di antara penyebab naik turunnya pendapatan perkapita yang paling tepat adalah… 

a.    Besarnya tabungan dan investasi 
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b.    Tingginya GNP deflator 

c.    Besarnya tingkat konsumsi dan tabungan 

d.    Banyaknya penduduk 

e.    Naik turunnya GNP dan populasi  

11. Di bawah ini adalah komponen menghitung pendapatan nasional : 

A B C 

1. Konsumsi 

    masyarakat 

1. Transaksi ekspor dan 

    impor 

1. Hasil sewa tanah 

2. Upah tenaga 

    kerja 

2. Pengeluaran 

    perusahaan 

2. Hasil dari investasi 

    modal 

3. Pengeluaran 

    pemerintah 

3. Keuntungan wirausaha 3. Harga barang produksi 

Menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah… 

a. A2, B3, C1, C2    d.    A3, B1, B2, C3 

b. A2, A3, B1, C1    e.    A3, B2, C1, C3 

c. A1, B1, C2, C3 

12. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dinyatakan dengan 

formulasi sebagai berikut… 

a.    Y = C + I + G + (X-M) 

b.    Y = P1Q1 +P2Q2 + … PnQn 

c.    Y = r + w + i + p 

d.    Y = GDP – Pendapatan netto 

e.    Y = GNP : Populasi 

13. Berikut adalah beberapa konsep pendapatan nasional, kecuali . . . 

a. Produk Domestik Bruto    d. Pendapatan Nasional Neto 

b. Produk Nasional Bruto    e. Pendapatan Perseroan 

c. Produk Nasional Neto 

14. Apa yang dimaksud dengan Pendapatan Nasional ? 
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a.     Jumlah kepadatan penduduk dalam suatu daerah  

b.    Merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam 

suatu negara selama satu bulan 

c.    Merupakan jumlah seluruh gaji masyarakat 

d.    Merupakan jumlah seluruh beban hutang penduduk selama satu tahun 

e.    Merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam 

suatu negara selama satu tahun 

15. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat perhitungan pendapatan nasional suatu 

negara adalah… 

a. Mengukur tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara 

b. Mengetahui struktur perekonomian suatu negara apakah itu agraris atau industri 

c. Mengetahui kelemahan struktur perekonomian negara lain 

d. Membandingkan tingkat perekonomian baik antardaerah maupun antar negara 

e. Sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan pemerintah dalam 

bidang ekonomi 

16. Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat 

dalam suatu Negara selama satu tahun. Nama lain dari pendapatan nasional adalah ? 

a.    National advantage 

b.    National cost 

c.    The national debt 

d.    National Income 

e.    National capability 

17. Pada tahun 2010 pendapatan nasional Indonesia Rp 600 trilyun dan jumlah penduduk 

Indonesia 400 juta jiwa.Hitung  besarnya pendapatan perkapita penduduk Indonesia 

a. Rp. 1 juta d.  2,5 juta 

b. Rp. 1,5 juta e. 3 juta 

c. Rp. 2 juta 

  

18. Diketahui (dalam rupiah) 

GNP : 480.000,00 

Penyusutan : 30.000,00 

Pajak tak langsung : 25.000,00 
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Transfer Payment : 10.000,00 

Pajak langsung : 20.000,00 

Besarnya Personal Income dari data di atas adalah… 

a. 336.000,00 

b. 400.000,00 

c. 435.000,00 

d. 500.000,00 

e. 515.000,00 

19. GNP dengan GDP perbedaannya ada pada …….. 

a.    Tujuan produk 

b.    Tujuan perhitungan 

c.    Pendekatan produksi 

d.    Pendekatan pengeluaran 

e.    Pendekatan perhitungan 

20. Pendapatan negara dapat dihitung dengan tiga pendekatan, 2 diantaranya yaitu . . . 

a.    Pendekatan pendapatan - produksi  d.    Pendk. pendapatan-perkapita 

b.    Pendekatan pendapatan - investasi  e.    Pendk. Investasi & perkapita 

c.    Pendekatan investasi – produksi 

 

 

Kunci Jawaban 

 

1. b   11.   a 

2. a   12.   b 

3. e   13.   e 

4. d   14.   a 

5. d   15.   c 

6. e   16.   d 

7. b   17.   b 

8. a   18.   c 

9. c   19.   c 

10. e   20.   a 

 

 

 



132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8 

LEMBAR KEGIATAN SISWA 

SIKLUS 2 

 

Data : 

 Produk Domestik Bruto (PDB) Rp 131.101,6 Miliar 

 Pendapatan/Produk neto terhadap Luar Negeri Rp 4.955,7 Miliar 
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 Pajak tidak Langsung Rp 8.945,6 Miliar  

 Penyusutan Rp 6.557,8 Miliar 

 Iuran Asuransi Rp 2,0 Miliar 

 Laba ditahan Rp 5,4 Miliar 

 Transfer Payment Rp 6,2 Miliar  

 dan Pajak Langsung Rp 12,0 Miliar.  

Hitunglah : 

a). GNP 

b). NNP 

c). NI 

d). PI 

e). DI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 9 

 

Hasil Tes Evaluasi Siklus 2 

NO 

URUT 
NAMA SISWA NIS 

NILAI 

SIKLUS 2 

KETERANGAN 

1 Ainun Istikomah      142437 80 
Tuntas 

 

2 Arbaatus Solikhah    142447 80 Tuntas 
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3 Arief Kurniawan      142449 75 Tuntas 

4 Dedi Hariyanto       142454 55 Tidak Tuntas 

5 Dewi Haryanti  142455 80 Tuntas 

6 Diah Nafisatun Nisa  142456 75 Tuntas 

7 Diah Ratnawati       142457 60 Tidak Tuntas 

8 Dina Riifina         142459 75 Tuntas 

9 Dodi Herawan  W      142460 80 Tuntas 

10 Dwi Wahyu Ningrum    142462 80 Tuntas 

11 Eli Ernawati         142465 85 Tuntas 

12 Elida Uswatul Wita   142466 75 Tuntas 

13 Fajar Maulana        142472 90 Tuntas 

14 Firda Rizqi Amalia   142477 85 Tuntas 

15 Hayudama Hailala F   142480 80 Tuntas 

16 Istina Mutmainah     142490 80 Tuntas 

17 Junivar Yoga Bagus P 142492 95 Tuntas 

18 Lailatul Maghfiroh   142494 90 Tuntas 

19 Lilis Setiowati      142497 85 Tuntas 

20 Lisna Amalia Afni Ag 142500 75 Tuntas 

21 Maulia Ardian Nanda  142506 80 Tuntas 

22 Muhammad Agung P     142517 85 Tuntas 

23 Muhammad Harun A     142518 80 Tuntas 

24 
Muhammad Mustafid 

H 
142519 80 

Tuntas 

25 Nur Khofifah         142536 80 Tuntas 

26 Riska Faizatus S     142553 75 Tuntas 

27 Seva Ratna Dewi      142562 50 Tidak Tuntas 

28 Uswatun Chasanah     142574 75 Tuntas 

Tuntas 
 

25 siswa ( 89% ) 

Tidak Tuntas 
 

3 siswa ( 11% ) 
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Lampiran 10 

Lembar Observasi Keaktifan Siswa Dalam pembelajaran Ekonomi Materi Pendapatan Nasional Dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Think Pair Share 

Sekolah : SMA N 1 GEMUH 

Kelas  : X-B 

Hari/Tanggal : 25 Mei 2015 

Siklus  : Siklus 2 

 

Petunjuk Pengisian : Isilah Kolom tiap indikator dengan tanda centang (  . 

No Indikator yang Diamati 

Memperhatikan 

saat Guru 

Menjelaskan 

Mencatat 

saat Guru 

Menjelaskan 

Menjawab 

saat Guru 

bertanya 

Siswa serius 

berpikir saat 

tugas Individu 

Semangat 

saat 

Berdiskusi 

Bertanya 

pada guru 

saat diskusi 

Mendengarkan 

saat diskusi 

Mengemukakan 

pendapat saat 

diskusi 

Mengemukakan 

hasil diskusi 

Memperhatikan 

sajian hasil 

diskusi 

1     -               

2                     

3           - -   -   

4             -   -   

5                 - - 
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6                     

7                     

8     -   -   -   -   

9             -   -   

10           - -       

11         -       - - 

12     -     - -       

13                 -   

14         -         - 

15     -     -         

16           - -   - - 

17     -       -   - - 

18           -     -   

19                     

20                     

21     -     - -   - - 

22           - -   - - 
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23     -   -           

24     -     -     -   

25                 -   

26     -     - -   - - 

27             -       

28     -   - -         

 

Keterangan : 

Jika siswa melakukan indikator tersebut diatas berilah tanda centang ( ) pada kolom. 
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Lampiran 11 

Perbandingan Nilai Awal, Nilai Hasil Tes Evaluasi Siklus 1 Dan Nilai Hasil Tes 

Evaluasi Siklus 2 

NO 

URUT 
NAMA SISWA NIS 

NILAI 

AWAL 

NILAI 

SIKLUS 1 

NILAI 

SIKLUS 2 

1 Ainun Istikomah      142437 85 85 80 

2 Arbaatus Solikhah    142447 60 80 80 

3 Arief Kurniawan      142449 70 55 75 

4 Dedi Hariyanto       142454 70 85 55 

5 Dewi Haryanti  142455 60 60 80 

6 Diah Nafisatun Nisa  142456 70 75 75 

7 Diah Ratnawati       142457 65 45 60 

8 Dina Riifina         142459 85 80 75 

9 Dodi Herawan  W      142460 75 80 80 

10 Dwi Wahyu Ningrum    142462 60 75 80 

11 Eli Ernawati         142465 70 80 85 

12 Elida Uswatul Wita   142466 75 75 75 

13 Fajar Maulana        142472 65 85 90 

14 Firda Rizqi Amalia   142477 75 80 85 

15 Hayudama Hailala F   142480 75 75 80 

16 Istina Mutmainah     142490 75 75 80 

17 Junivar Yoga Bagus P 142492 90 85 95 

18 Lailatul Maghfiroh   142494 75 85 90 

19 Lilis Setiowati      142497 85 80 85 

20 Lisna Amalia Afni Ag 142500 55 60 75 

21 Maulia Ardian Nanda  142506 75 85 80 

22 Muhammad Agung P     142517 40 30 85 

23 Muhammad Harun A     142518 75 90 80 

24 
Muhammad Mustafid 

H 
142519 80 80 80 

25 Nur Khofifah         142536 70 75 80 

26 Riska Faizatus S     142553 70 75 75 

27 Seva Ratna Dewi      142562 40 50 50 

28 Uswatun Chasanah     142574 70 75 75 

Tuntas 
13 siswa 

( 46% ) 

22 siswa  

( 79%) 

25 siswa  

( 89%) 

Tidak Tuntas 
15 siswa  

( 54% ) 

6 siswa 

( 21% ) 

3 siswa 

( 11% ) 
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Lampiran 12 

Daya Beda 

SISWA  1 2 3  4 

 

5  6  7  8  9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 21 22 23 24 25 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 

19 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

22 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 

2 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 

10 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 

12 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

JA 12 

BA 12 8 11 11 6 7 6 8 11 11 8 5 8 5 9 10 8 10 10 10 8 9 7 12 11 

11 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 

17 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
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6 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

9 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 

23 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 

5 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 

15 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

16 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

7 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

JB 11 

BB 6 3 4 1 3 6 2 5 7 3 4 2 3 2 4 9 8 4 6 7 6 5 3 5 3 

 

  = 
  

  
 - 

  

  
 

Dengan rumus perhitungan diatas diperoleh hasil daya beda sebagai berikut : 

Item Daya 

Beda 

Interpretasi 

1 0,454545 Baik 

2 0,393939 Cukup 
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3 0,55303 Baik 

4 0,825758 baik skl 

5 0,227273 cukup 

6 0,037879 buruk 

7 0,318182 cukup 

8 0,212121 cukup 

9 0,280303 cukup 

10 0,643939 Baik 

11 0,30303 cukup 

12 0,234848 cukup 

13 0,393939 cukup 

14 0,234848 cukup 

15 0,386364 cukup 

16 0,015152 buruk 

17 -0,06061 buruk 

18 0,469697 Baik 

19 0,287879 cukup 

20 0,19697 buruk 

21 0,121212 buruk 
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22 0,295455 cukup 

23 0,310606 cukup 

24 0,545455 Baik 

25 0,643939 Baik 
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Lampiran 13 

Tingkat Kesukaran 

 

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

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 

2 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 

3 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

5 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 

6 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

7 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 

10 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 

11 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 

12 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

15 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

16 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

17 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
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18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

22 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 

23 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 

B 18 11 15 12 9 13 8 13 18 14 12 7 11 7 13 19 16 14 16 17 14 14 10 17 14 

JS 23 

 

P = 
 

  
 

Dengan rumus diatas diperoleh hasil tingkat kesukaran sebagai berikut : 

item Tingkat kesukaran Interpretasi 

1 0,782609 mudah 

2 0,478261 sedang 

3 0,652174 sedang 

4 0,521739 sedang 

5 0,391304 sedang 

6 0,565217 sedang 
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7 0,347826 sedang 

8 0,565217 sedang 

9 0,782609 mudah 

10 0,608696 sedang 

11 0,521739 sedang 

12 0,304348 sulit 

13 0,478261 sedang 

14 0,304348 sulit 

15 0,565217 sedang 

16 0,826087 mudah 

17 0,695652 sedang 

18 0,608696 sedang 

19 0,695652 sedang 

20 0,73913 mudah 

21 0,608696 sedang 

22 0,608696 sedang 

23 0,434783 sedang 

24 0,73913 mudah 

25 0,608696 sedang 
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Lampiran 14 

Perhitungan Validitas uji coba instrumen soal nomor 1 

 

No X Y       XY 

1 1 16 1 256 16 

2 1 14 1 196 14 

3 1 17 1 289 17 

4 1 23 1 529 23 

5 1 11 1 121 11 

6 0 12 0 144 0 

7 1 6 1 36 6 

8 1 24 1 576 24 

9 0 12 0 144 0 

10 1 14 1 196 14 

11 1 13 1 169 13 

12 1 14 1 196 14 

13 0 5 0 25 0 

14 1 8 1 64 8 

15 0 11 0 121 11 

16 0 8 0 64 0 

17 1 13 1 169 13 

18 1 24 1 576 24 

19 1 15 1 225 15 

20 1 23 1 529 23 

21 1 22 1 484 22 

22 1 15 1 225 15 

23 1 12 1 144 12 

 18 332 18 5478 295 
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   = 
 ∑   (∑  (∑  

√  ∑   (∑       ∑   (∑    
 

     = 
             

√       (               (      
 

     = 
         

√(         (              
 

     = 
   

√         
 

     = 0,679 

Pada a = 5% dengan N = 23 diperoleh r tabel = 0,413 . Karena rxy > r tabel maka dapat 

disimpulkan bahwa item soal no 1 Valid. 

 

Hasil Validitas uji coba instrumen 

Soal                Keterangan 

Item 1 0.679 0,413 Valid 

Item 2 0.498 0,413 Valid 

Item 3 0.610 0,413 Valid 

Item 4 0.730 0,413 Valid 

Item 5 0.507 0,413 Valid 

Item 6 0.423 0,413 Valid 

Item 7 0.544 0,413 Valid 

Item 8 0.247 0,413 Tidak Valid 

Item 9 0.505 0,413 Valid 

Item 10 0.570 0,413 Valid 

Item 11 0.443 0,413 Valid 

Item 12 0.467 0,413 Valid 

Item 13 0.514 0,413 Valid 

Item 14 0.553 0,413 Valid 

Item 15 0.520 0,413 Valid 

Item 16 -0.153 0,413 Tidak Valid 

Item 17 0.157 0,413 Tidak Valid 

Item 18 0.472 0,413 Valid 
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Item 19 0.555 0,413 Valid 

Item 20 0.283 0,413 Tidak Valid 

Item 21 0.406 0,413 Tidak Valid 

Item 22 0.504 0,413 Valid 

Item 23 0.557 0,413 Valid 

Item 24 0.428 0,413 Valid 

Item 25 0.619 0,413 Valid 
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Lampiran 15 

Reliabilitas Uji Coba Instrumen 

No 

Abs. 

Siswa 

Soal 

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

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 

2 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 

3 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

5 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 

6 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

7 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 

10 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 

11 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 

12 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

15 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

16 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

17 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
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18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

22 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 

23 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 

B 18 11 15 12 9 13 8 13 18 14 12 7 11 7 13 19 16 14 16 17 14 14 10 17 14 

P 0,78 0,48 0,65 0,52 0,39 0,57 0,35 0,57 0,78 0,61 0,52 0,30 0,48 0,30 0,57 0,83 0,70 0,61 0,70 0,74 0,61 0,61 0,43 0,74 0,61 

1-P 0,22 0,52 0,35 0,48 0,61 0,43 0,65 0,43 0,22 0,39 0,48 0,70 0,52 0,70 0,57 0,83 0,30 0,39 0,30 0,26 0,39 0,39 0,57 0,26 0,39 

P(1-p) 0,17 0,25 0,23 0,25 0,24 0,25 0,23 0,25 0,17 0,24 0,25 0,21 0,25 0,21 0,32 0,69 0,21 0,24 0,21 0,19 0,24 0,24 0,25 0,19 0,24 

 

∑P(1-P) = 6,22 

Skor  ̅ x- ̅ (x   ̅   

16 14, 43 1,57 2,4649 

14 14, 43 -0,43 0,1849 

17 14, 43 2,57 6,6049 

23 14, 43 8,57 73,4449 

11 14, 43 -3,43 11,7649 

12 14, 43 -2,43 5,9049 

6 14, 43 -8,43 71,0649 
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24 14, 43 9,57 91,5849 

12 14, 43 -2,43 5,9049 

14 14, 43 -0,43 0,1849 

13 14, 43 -1,43 2,0449 

14 14, 43 -0,43 0,1849 

5 14, 43 -9,43 88,9249 

8 14, 43 -6,43 41,3449 

11 14, 43 -3,43 11,7649 

8 14, 43 -6,43 41,3449 

13 14, 43 -1,43 2,0449 

24 14, 43 9,57 91,5849 

15 14, 43 0,57 0,3249 

23 14, 43 8,57 73,4449 

22 14, 43 7,57 57,3049 

15 14, 43 0,57 0,3249 

12 14, 43 -2,43 5,9049 

332  0,11 685,6527 

 

 

Variance = ∑(x   ̅  /N 
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               = 685,6527/23 

               = 29,81 

Standar Deviasi = √29,81 

                           = 5,46 

KR-20 = 
 

   
 [  

∑ (    

   ] 

           = 
  

  
 [  

    

     
] 

           = 
  

  
 [

     

     
   

           = 0,82 (Dengan ini dapat disimpulkan jika soal uji coba memiliki reliabilitas yang sangat tinggi) 
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Lampiran 16 

Dokumentasi Foto Siklus 1 

1. Guru Mempresensi Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Guru Menyampaikan Materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Siswa Berpikir secara Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Siswa berdiskusi dengan kelompok 
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5. Perwakilan siswa menuliskan hasil diskusinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Siswa melakukan tes evaluasi 
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Dokumentasi Foto Siklus 2 

1. Guru Mempresensi Siswa 

 
2. Guru mereview materi pertemuan sebelumnya 

 
3. Siswa berfikir secara individu (think) 

 
4. Siswa berdiskusi dengan kelompok 
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5. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Siswa melakukan tes evaluasi 
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