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ABSTRAK 

Evi Oktavia Kusumawati. 2009. Keefektifan Penggunaan Metode Think Pair 
Share dalam Meningkatkan hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X pada Materi 
Pembentukan Harga Pasar di SMA Negeri 2 Cepu Kabupaten Blora Tahun 
Pelajaran 2008/2009. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Prof. Dr. Rusdarti, 
M.Si. Dosen Pembimbing II Dra. J. Titik Haryati, M.Si. 78 h. 
 
Kata Kunci: Keefektifan, Kooperatif Think Pair Share, Penugasan, Hasil Belajar. 
 

Dalam pembelajaran konvensional, diketahui bahwa jalannya proses 
pembelajaran masih belum efektif, ini terlihat dari keaktifan siswa dalam 
pembelajaran yang masih kurang, sebagian besar siswa hanya diam dan 
mendengarkan penjelasan dari guru, kemudian mencatat penjelasan guru tersebut 
sehingga tidak diketahui apakah siswa telah memahami keseluruhan isi materi 
yang telah diajarkan. Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka seorang 
pendidik harus mempertimbangkan pemilihan metode pembelajaran yang tepat 
dan inovatif, yang mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam penguasaan 
konsep materi sesuai dengan tujuan pembelajaran serta kondisi siswa dan sekolah. 
Salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar dan 
keaktifan siswa dalam belajar adalah metode kooperatif tipe think pair share yang 
merupakan metode pembelajaran yang mengedepankan pola berpikir secara 
kelompok dan berbagi dengan seluruh kelas, dan metode penugasan merupakan 
pembelajaran yang memberikan penugasan secara mandiri kepada siswa. Dalam 
observasi awal diketahui bahwa KKM sekolah untuk mata pelajaran ekonomi 
adalah 6,5 dan hasil belajar ekonomi siswa SMA Negeri 2 Cepu masih tergolong 
rendah dengan rata-rata nilai kurang dari 6,5. Hal ini disebabkan siswa kurang 
tertarik terhadap proses belajar mengajar ekonomi yang hanya berupa hafalan. 
Partisipasi aktif siswa belum diberdayakan secara optimal. Untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa perlu digunakan pendekatan pembelajaran yang mampu 
meningkatkan partisipasi aktif siswa.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah penggunaan 
metode pembelajaran kooperatif tipe think pair share dan metode penugasan jika 
diterapkan di SMA Negeri 2 Cepu Kabupaten Blora? 2) Apakah metode 
pembelajaran kooperatif tipe think pair share lebih efektif daripada metode 
penugasan jika diterapkan di SMA Negeri 2 Cepu Kabupaten Blora?. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui:1) Mendeskripikan penggunaan metode 
pembelajaran kooperatif tipe think pair share dan metode penugasan jika 
diterapkan di SMA Negeri 2 Cepu Kabupaten Blora, 2) Menganalisis keefektifan 
penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe think pair share daripada 
metode penugasan jika diterapkan di SMA Negeri 2 Cepu. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 2 Cepu 
Tahun Pelajaran 2008/2009, terbagi menjadi 6 kelas. Sampel diambil secara acak 
dan diperoleh kelas X-D sebagai kelompok eksperimen 1 dan kelas X-F sebagai 
kelas eksperimen 2. Variabel yang diteliti adalah hasil belajar ekonomi siswa pada 
materi pembentukan harga pasar, metode think pair share dan metode penugasan. 
Data diambil dengan tes dan di analisis menggunakan uji t. 

Hasil penelitian diperoleh rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen 1 
(kooperatif think pair share) sebesar 72,30 yang sebelumnya nilai pretest sebesar 
44,00. Pada kelompok eksperimen 2 (penugasan) diperoleh rata-rata hasil belajar 
sebesar 66,08 yang sebelumnya dengan nilai petest sebesar 43,83. Berdasarkan 
hasil uji t diperoleh thitung = 3,498 > ttabel = 1,99, yang berarti penggunaan metode 
pembelajaran kooperatif think pair share lebih efektif daripada metode 
penugasan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Penggunaan 
metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dalam pembelajaran dapat 
meningkatkan keaktifan siswa lebih tinggi karena siswa lebih mendapatkan 
pengalaman langsung. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share lebih 
efektif daripada metode penugasan. Hal ini disebabkan karena pada pembelajaran 
menggunakan metode think pair share lebih ditekan pada belajar mandiri, 
bekerjasama dalam kelompok dan presentasi sehingga berpengaruh terhadap hasil 
belajar siswa. Sedangkan pada metode penugasan siswa hanya dituntut 
menyelesaikan masalah baik secara individu atau kelompok. Proses pembelajaran 
ini lebih menitikberatkan guru sebagai motivator agar siswa mau mengerjakan 
tugasnya, guru dapat menerapkan pembelajaran dengan metode think pair share 
serta mengembangkan kreatifitas dalam pembelajaran. Disarankan kepada guru 
dapat memvariasikan metode think pair share dengan metode lainnya sehingga 
diperoleh metode yang lebih sesuai karakteristik materi dan kondisi siswa. 
Penelitian ini hanya sebatas menganalisis keefektifan metode think pair share 
yang dibandingkan dengan metode lain non kooperatif yaitu metode penugasan, 
sedangkan metode kooperatif terdapat bermacam-macam tipe seperti Jigsaw, 
STAD, Think Pair Share, NHT dan sebagainya, oleh karena itu perlu dilakukan 
penelitian dengan membandingkan hasil belajar dengan penerapan tipe-tipe 
pembelajaran kooperatif tersebut    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan salah satu faktor kehidupan yang sangat penting bagi 

terbangunnya sebuah peradaban suatu bangsa. Pendidikan di Indonesia banyak 

mengalami masalah terutama dalam mutu pendidikan. Hal ini cukup beralasan 

apabila pendidikan harus mendapatkan perhatian yang cukup serius, lebih-lebih 

bagi kalangan pendidik maupun calon pendidik. 

Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan paling pokok dalam 

keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Keberhasilan pendidikan sangat 

ditentukan dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan 

rangkaian kegiatan komunikasi antara manusia yaitu antara orang yang belajar 

disebut siswa dan orang yang mengajar disebut guru. 

Dalam proses belajar mengajar, guru memegang peranan cukup penting. 

Salah satu peranan guru ialah sebagai fasilitator dalam mengoptimalkan keaktifan 

siswa. Guru tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan dalam pengalaman 

tapi juga harus memiliki kemampuan praktis. Kedua hal ini sangat penting karena 

seorang guru dalam pembelajaran tidak hanya menyampaikan materi semata tetapi 

juga harus berusaha agar mata pelajaran yang disampaikan menjadi kegiatan 

pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa. Apabila guru 

tidak dapat menyampaikan materi dengan tepat dan menarik, akan dapat 

menimbulkan kesulitan belajar bagi siswa, sehingga siswa mengalami 
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ketidaktuntasan dalam belajarnya. Diharapkan guru dapat menggunakan metode 

pembelajaran yang tepat dengan melibatkan banyak siswa dalam proses belajar 

mengajar. 

Inti dari proses pembelajaran adalah bagaimana siswa mampu menguasai 

materi pelajaran secara optimal. Penguasaan tersebut dapat dilihat dari sejauh 

mana kesiapan siswa dalam menerima pelajaran dan seberapa jauh daya serap 

serta kemampuan siswa untuk memahami pelajaran tersebut. Karena hasil belajar 

banyak tergantung pada seberapa besar materi pelajaran yang diserap oleh seorang 

siswa, sehingga siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dan 

berguna untuk mengembangkan kehidupannya dimasa yang akan datang. 

Salah satu prasyarat yang harus diwujudkan selama proses pembelajaran 

adalah bagaimana guru mampu meningkatkan atau membangun partisipasi aktif 

siswa. Oleh karena itu aktifitas dan kreatifitas guru dalam memotivasi siswa untuk 

terlibat langsung dan aktif dalam pembelajaran merupakan salah satu aspek yang 

menentukan keberhasilan pencapaian tujuan belajar dan lancarnya kegiatan 

belajar mengajar tersebut, yang mana hal ini akan berpengaruh pada hasil belajar 

siswa. 

Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, diantaranya adalah 

materi pelajaran, tujuan pembelajaran, metode pengajaran, sarana dan prasarana. 

Salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah dengan 

menerapkan metode pengajaran yang tepat. Alasannya karena metode pengajaran 

merupakan bagian yang penting dalam proses belajar mengajar dan kemampuan 

yang diharapkan dapat dimiliki anak didik, akan ditentukan oleh kerelevansian 
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penggunaan suatu metode yang tepat, sesuai dengan standar keberhasilan yang 

terpatri di dalam suatu tujuan. Metode apa yang cocok agar siswa dapat berfikir 

kritis, logis, dapat memecahkan masalah dengan terbuka, kreatif dan inovatif serta 

tidak membosankan merupakan pertanyaan yang tidak mudah dijawab, karena 

masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

Pengetahuan sosial merupakan seperangkat fakta, peristiwa konsep dan 

generalisasi yang berkaitan dengan perilaku dan tindakan manusia untuk 

membangun dirinya, masyarakatnya, bangsanya dan lingkungannya berdasarkan 

pada pengetahuan masa lalu yang dapat dimaknai untuk masa kini dan antisipasi 

untuk masa yang akan datang.(Depdiknas 2003:1). 

Pembentukan Harga Pasar adalah salah satu materi yang dipelajari siswa 

Sekolah Menengah Atas kelas X. Materi ini menyajikan fakta-fakta tentang 

peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama 

yang mempunyai dampak atas kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Dalam 

mempelajarinya siswa diharapkan mampu menganalisis pembentukan harga yang 

terjadi dipasar. Kompetensi yang ingin dicapai antara lain menguraikan makna 

permintaan, makna penawaran barang dan jasa, elastisitas permintaan, elastisitas 

penawaran serta menentukan harga keseimbangan.  

Dari hasil wawancara pada observasi awal yang dilaksanakan pada tanggal 

18 Februari 2008 di SMA Negeri 2 Cepu dengan kepala sekolah dan guru mata 

pelajaran ekonomi menunjukkan bahwa hasil belajar ekonomi siswa SMA Negeri 

2 Cepu berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) masih tergolong rendah. 

Hal ini dapat dilihat pada hasil belajar siswa semester sebelumnya, dari jumlah 
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siswa sebanyak 236 siswa terdapat 74 siswa yang nilainya kurang dari 6,5. 

Sehingga dikatakan belum tuntas hasil belajarnya. Hal ini disebabkan siswa 

kurang tertarik terhadap proses belajar mengajar ekonomi yang pada umumnya 

hanya berupa hafalan saja. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk 

mengoptimalkan proses belajar mengajar yang ada.   

Ada banyak metode dalam pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru 

untuk menyampaikan suatu materi pelajaran kepada siswa antara lain metode 

pembelajaran kooperatif dan metode pembelajaran konvensional seperti metode 

ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab dan lainnya. Dalam pembelajaran 

konvensional diketahui bahwa siswa belum dapat mencapai kemampuan 

optimalnya. Selama ini hasil pendidikan hanya tampak dari kemampuan siswa 

untuk menghafal fakta-fakta dan kurang mampu memanfaatkannya secara efektif. 

Sebagian besar siswa tidak mampu menghubungkan antara yang mereka pelajari 

dengan kemampuan pengetahuan tersebut akan digunakan siswa dalam kehidupan 

nyata. 

Pendekatan metode yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini adalah 

metode pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share yang akan dikomparasikan 

dengan metode penugasan. Pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) 

memiliki prosedur yang ditetapkan secara eksplisit untuk memberi kesempatan 

lebih banyak untuk berfikir, menjawab dan saling membantu satu sama lain. 

Dalam model ini, guru meminta siswa untuk memikirkan suatu topik, berpasangan 

dengan siswa lain dan mendiskusikannya, kemudian berbagi ide dengan seluruh 

kelas. Melalui pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share akan menambah 
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variasi model pembelajaran yang lebih menarik, menyenangkan, melibatkan 

siswa, meningkatkan aktivitas dan kerjasama siswa. Sedangkan metode penugasan 

adalah metode penyajian bahan dimana guru memberikan tugas tertentu agar 

siswa melakukan kegiatan belajar mengajar (Syaiful Bahri dan Aswan Zain 

2006:85).  

Metode pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share dan metode 

penugasan diterapkan pada materi Pembentukan Harga Pasar dengan alasan 

bahwa materi ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa yang 

mempunyai dampak atas kehidupan masyarakat dan lingkungannya yaitu 

memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan permintaan, penawaran dan 

harga keseimbangan pasar. 

Untuk melihat keefektifan penggunaan metode kooperatif tipe Think-Pair-

Share dalam meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa kelas X pada materi 

Pembentukan Harga Pasar di SMA Negeri 2 Cepu Kabupaten Blora tahun 

Pelajaran 2008/2009, maka perlu dilakukan penelitian. Berangkat dari penjelasan 

di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “ Keefektifan 

Penggunaan Metode Tipe Think-Pair-Share dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

Ekonomi Siswa Kelas X pada materi Pembentukan Harga Pasar di SMA Negeri 2 

Cepu Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2008/2009”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-

Share dan metode penugasan dalam meningkatkan hasil belajar ekonomi 

siswa kelas X pada materi Pembentukan Harga Pasar di SMA Negeri 2 Cepu 

tahun pelajaran 2008/2009? 

2. Apakah metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share lebih efektif 

daripada metode penugasan dalam meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa 

kelas X pada materi Pembentukan Harga Pasar di SMA Negeri 2 Cepu tahun 

pelajaran 2008/2009? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe TPS 

dan metode penugasan dalam meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa kelas 

X pada materi Pembentukan Harga Pasar di SMA Negeri 2 Cepu tahun 

pelajaran 2008/2009. 

2. Untuk menganalisis keefektifan penggunaan metode kooperatif tipe TPS 

daripada metode penugasan dalam meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa 

kelas X pada materi Pembentukan Harga Pasar di SMA Negeri 2 Cepu tahun 

pelajaran 2008/2009. 

 



7 
 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat secara Teoritis 

Untuk menambah referensi, literature, tentang metode pembelajaran pada 

umumnya khususnya metode pembelajaran ekonomi. 

2. Manfaat secara Praktis 

a. Bagi Guru 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi guru ekonomi khususnya 

dalam menciptakan proses pembelajaran ekonomi yang berorientasi pada 

pendekatan kooperatif, sehingga dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

siswa. 

b. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan pemberian alternatif metode mengajar pada mata pelajaran 

ekonomi khususnya materi pokok pembentukan harga pasar guna meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bahan / gambaran bagi peneliti lain untuk dapat mengembangkan 

penelitian sejenis dengan ruang lingkup yang lebih luas. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Belajar Mengajar Sebagai Suatu Sistem 

Belajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif 

mewarnai interaksi antar guru dan anak didik. Interaksi yang edukatif dikarenakan 

kegiatan belajar mengajar, diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah 

dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan ( Syaiful Bahri dan Aswan Zain 

2006:1).  

Belajar mengajar sebagai suatu proses memerlukan pengaturan dan 

perencanaan yang seksama dan sistematis agar dapat dilaksanakan secara realistis. 

Dalam melaksanakan proses belajar mengajar diperlukan adanya langkah-langkah 

yang sistematis sehingga mencapai hasil belajar siswa yang optimal ( Sudjana 

2008:29). 

Belajar mengajar sebagai suatu sistem instruksional mengacu kepada 

pengertian sebagai seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain 

untuk mencapai tujuan. Selaku suatu sistem, belajar mengajar meliputi komponen, 

antara lain tujuan, bahan, siswa, guru, metode, situasi, dan evaluasi. Agar tujuan 

itu tercapai, semua komponen yang ada harus diorganisasikan sehingga antar 

sesama komponen terjadi kerjasama. Karena itu guru tidak boleh hanya 

memperhatikan komponen tertentu saja misalnya metode, bahan dan evaluasi saja, 

tapi ia harus mempertimbangkan komponen secara keseluruhan.  
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Berbagai persoalan yang biasa dihadapi guru antara lain adalah: (1) Tujuan- 

tujuan apa yang mau dicapai; (2) Materi apa yang diperlukan; (3) Metode, alat 

mana yang harus dipakai; (4) Prosedur apa yang akan ditempuh untuk melakukan 

evaluasi. 

Secara khusus dalam proses belajar mengajar guru berperan sebagai 

pengajar, pembimbing, perantara sekolah dengan masyarakat, administrator, dan 

lain-lain. Untuk itu wajar bila guru memahami dengan segenap aspek pribadi anak 

didik seperti: (1) kecerdasan dan bakat khusus; (2) prestasi sejak permulaan 

sekolah; (3) perkembangan jasmani dan kesehatannya; (4) kecenderungan emosi 

dan karakternya; (5) sikap dan minat belajar; (6) cita-cita; (7) kebiasaan belajar 

dan bekerja; (8) hobi dan penggunaan waktu senggang; (9) hubungan sosial di 

sekolah dan di rumah; (10) latar belakang keluarga; (11) lingkungan tempat 

tinggal; (12) sifat-sifat khusus dan kesulitan anak didik. 

Usaha untuk memahami anak didik ini bisa dilakukan melalui evaluasi. 

Selain itu guru mempunyai keharusan melaporkan perkembangan hasil belajar 

para siswa kepada kepala sekolah, orang tua, dan instansi yang terkait (Syaiful 

Bahri dan Aswan Zain 2006:10). 

Menurut Edi Suardi dalam bukunya Syaiful Bahri dan Aswan Zain 

(2006:39-41), sebagai suatu proses pengaturan, kegiatan belajar mengajar tidak 

terlepas dari ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Belajar mengajar memiliki tujuan, yakni untuk membentuk anak didik 
dalam perkembangan tertentu. 

2. Ada suatu prosedur (jalannya interaksi) yang direncanakan, didesain untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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3. Kegiatan belajar mengajar ditandai dengan satu penggapaian materi yang 
khusus. Dalam hal ini materi harus didesain sedemikian rupa, sehingga 
cocok untuk mencapai tujuan. 

4. Kegiatan belajar mengajar ditandai dengan aktivitas anak didik, sehingga 
konsekuensi bahwa anak didik merupakan syarat mutlak bagi 
berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. 

5. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. 
Dalam peranannya sebagai pembimbing, guru harus berusaha 
menghidupkan dan memberikan motivasi, agar terjadi proses interaksi 
yang kondusif. 

6. Dalam proses belajar mengajar membutuhkan disiplin 
      Disiplin dalam kegiatan belajar mengajar diartikan sebagai suatu pola 

tingkah laku yang diatur sedemikian rupa menurut ketentuan yang sudah 
ditaati oleh pihak guru maupun anak didik dengan sadar. 

7. Ada batas waktu 
Setiap tujuan akan diberi waktu tertentu, kapan tujuan itu sudah harus 
tercapai. 

8. Evaluasi 
Evaluasi harus dilakukan guru untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan 
pengajaran yang telah ditentukan. 

 

Penentuan strategi dan juga metode mengajar perlu diambil jauh-jauh hari 

sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Untuk itu perlu diperhatikan 

beberapa faktor penentu dalam penyusunan strategi belajar mengajar, seperti (a) 

tujuan yang hendak dicapai, (b) keadaan dan kemampuan siswa, (c) keadaan dan 

kemampuan guru, (d) lingkungan masyarakat dan sekolah, dan beberapa faktor 

lain yang bersifat khusus. Dilihat sebagai suatu sistem, masing-masing faktor ini 

merupakan faktor lain yang saling berkaitan dalam keseluruhan proses belajar 

mengajar. Interaksi dari komponen-komponen itu bisa digambarkan dalam bagan 

berikut: 
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Gambar 1. Sistem Belajar Mengajar 

Dari bagan diatas bisa dilihat posisi penting yang diperankan oleh unsur 

strategi dalam keseluruhan kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu sudah 

sewajarnya masalah ini perlu dikuasai benar-benar oleh seorang guru. Dengan 

kata lain, guru yang berhasil adalah guru yang punya kemampuan tinggi untuk 

memilih strategi yang tepat untuk bidang studinya. 

Adapun peran guru dan siswa dalam proses belajar mengajar adalah sebagai 

berikut: 

1. Peran dan Kompetensi Guru dalam pembelajaran 

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan 

kepada anak didik di sekolah. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam 

menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang dilaksanakannya. Demikian 

pula dalam upaya membelajarkan siswa, guru dituntut memiliki multiperan 

sehingga mampu menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2007 tentang 

Guru, dinyatakan bahwasanya kompetensi yang harus dimiliki oleh Guru meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi 

pedagogik yang dimaksud adalah kemampuan pemahaman tentang peserta didik 

secara mendalam dan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Menurut PP 

tentang Guru, bahwasanya kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan 

guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya 

meliputi: 

a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 

Guru memiliki latar belakang pendidikan keilmuan sehingga memiliki 

keahlian secara akademik dan intelektual. 

b. Pemahaman terhadap peserta didik 

Guru memiliki pemahaman akan psikologi perkembangan anak, sehingga 

mengetahui dengan benar pendekatan yang tepat yang dilakukan pada anak 

didiknya. 

c. Pengembangan kurikulum/silabus 

Guru memiliki kemampuan mengembangkan kurikulum pendidikan nasional 

yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lingkungan sekolah. 

d. Perancangan pembelajaran 

Guru memiliki perencanaan sistem pembelajaran yang memanfaatkan sumber 

daya yang ada. 

 



13 
 

 

e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

Guru menciptakan situasi belajar bagi anak yang kreatif, aktif dan 

menyenangkan. 

f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

Dalam menyelenggarakan pembelajaran, guru menggunakan teknologi sebagai 

media. 

g. Evaluasi hasil belajar 

Guru memiliki kemampuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan 

meliputi perencanaan, respon anak, hasil belajar anak, metode dan pendekatan. 

h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya 

Guru memiliki kemampuan untuk membimbing anak, menciptakan wadah 

bagi anak utuk mengenali potensinya dan melatih untuk mengaktualisasikan 

potensi yang dimiliki. 

Sedangkan peran dan kompetensi guru dalam pembelajaran menurut Moh 

Uzer Usman (2000:9-12) adalah sebagai berikut: 

a. Guru sebagai Demonstrator 

Melalui peranannya sebagai demonstrator, lecture, atau pengajar, guru 

hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan 

diajarkannya serta senantiasa mengembangkannya dalam arti meningkatkan 

kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya karena hal ini akan sangat 

menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 
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b. Guru sebagai Pengelola Kelas 

Guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai linkungan belajar serta 

merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. 

c. Guru sebagai Mediator dan Fasilitator 

Sebagai mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman 

yang cukup tentang media pendidikan karena media pendidikan merupakan alat 

komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Sedangkan 

sebagai fasilitator guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang 

kiranya berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar 

mengajar. 

d. Guru sebagai Evaluator 

Guru hendaknya menjadi seorang evaluator yang baik. Kegiatan tersebut 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai 

atau tidak, apakah materi yang diajarkan sudah dikuasai atau belum, apakah 

metode yang digunakan sudah cukup tepat. 

Dengan penilaian, guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, 

penguasaan siswa terhadap pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode 

mengajar. Dengan penilaian guru juga dapat mengklasifikasikan apakah seorang 

siswa termasuk kelompok siswa yang pandai, sedang atau cukup baik dikelasnya. 

2. Peran Siswa dalam pembelajaran 

Siswa atau anak didik adalah salah satu komponen manusiawi yang 

menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Sebab anak didiklah 

yang menjadi pokok persoalan dan sebagai tumpuan perhatian. Di dalam proses 
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belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan 

dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Siswa atau anak didik itu akan 

menjadi faktor penentu, sehingga menuntut dan dapat mempengaruhi segala 

sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Anak didik sebagai 

subyek didik dalam proses belajar mengajar hendaknya: 

a. Bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri sesuai dengan wawasan 

pendidikan seumur hidup 

b. Memiliki potensi, baik fisik maupun psikologisnya, yang berbeda sehingga 

masing-masing subyek didik merupakan insan yang unik 

c. Memerlukan pembinaan individual serta perlakuan yang manusiawi 

d. Subyek didik pada dasarnya merupakan insan yang aktif menghadapi 

lingkungan hidupnya. 

Jadi dalam proses belajar mengajar yang perlu diperhatikan pertama kali 

adalah siswa/ anak didik (anak berkonotasi dengan tujuan, karena anak didiklah 

yang memiliki tujuan, bagaimana keadaan dan kemampuannya, baru setelah itu 

menentukan komponen-komponen yang lain. Apa bahan yang diperlukan, 

bagaimana cara yang tepat untuk bertindak, alat dan fasilitas apa yang cocok dan 

mendukung, semua itu harus disesuaikan dengan keadaan/ karakteristik siswa. 

Itulah sebabnya siswa/ anak didik merupakan subyek belajar. 
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B. Keefektifan dan Hasil Belajar Ekonomi 

Keefektifan berasal dari kata efektif yang artinya ada efeknya, ada 

pengaruhnya. Keefektifan menurut Alwi ( 2003:284) dapat diartikan sebagai 

keberhasilan ( tentang usaha, tindakan). Keefektifan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah keberhasilan tentang usaha atau tindakan yaitu keberhasilan 

dalam penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe think pair share pada 

materi pembentukan harga pasar. 

Dikatakan berhasil jika hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode 

pembelajaran koopertif tipe think pair share lebih baik dibanding dengan siswa 

yang tidak menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe think pair share. 

Efektif ditunjukkan dengan hasil belajar dan aktivitas siswa dalam belajar dengan 

menggunakan metode pembelajaran kopertaif tipe think pair share yang lebih 

baik jika dibandingkan dengan menggunakan metode pembelajaran penugasan 

secara individu. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami aktivitas belajar (Catharina 2004:4). Dalam proses pembelajaran, hasil 

belajar merupakan hal yang sangat penting karena dapat menjadi petunjuk untuk 

mengetahui sejauh mana keberhasilan siswa dalam belajar yang sudah dilakukan. 

Hasil belajar dapat diketuhi melalui evaluasi hasil belajar untuk mengatur dan 

menilai apakah siswa sudah mneguasai ilmu yang dipelajari atas bimbingan guru 

sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. Hasil belajar ekonomi yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah akibat dari kegiatan belajar menggunakan model 
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pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dan menggunakan model 

pembelajarn penugasan secara individu.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa digolongkan menjadi 

dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Catharina 2004:11-12). 

Adapun faktor tersebut antara lain: 

1. Faktor Internal 

Yaitu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar yang berasal dari 

diri siswa sendiri. Faktor internal meliputi: 

a. Faktor Fisiologi 

Faktor fisiologi meliputi: penglihatan, pendengaran dan kondisi fisiologi 

seperti kesegaran jasmani, keletihan, kekurangan gizi, sakit yang diderita, 

dll. 

b. Faktor Psikologi 

Faktor psikologi meliputi: 

1) Kecerdasan 

Kecerdasan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan 

berhasil tidaknya seseorang dalam belajar. 

2) Bakat 

Bakat merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap proses dan 

hasil belajar seseorang. Seseorang yang belajar sesuai dengan bakat 

yang dimiliki, akan memperbesar kemungkinan berhasil dalam belajar. 

3) Minat 

Minat timbul bila ada perhatian sedangkan perhatian terhadap sesuatu 

kegiatan sangat erat hubungannya dengan rasa suka atau senang. 

4) Motivasi 

Motivasi adalah kondisi psikologis yang menolong siswa untuk 

belajar. 

5) Emosional 

Emosi dapat menentukan keberhasilan siswa dalam belajar. 
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6) Kemampuan kognitif atau penalaran 

Kemampuan penalaran yang tinggi akan memungkinkan siswa dapat 

belajar lebih baik. Kemampuan kognitif tidak akan berkembang 

dengan baik tanpa adanya latihan. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa yang dapat 

mempengaruhi proses belajar. Adapun faktor-faktor eksternal tersebut antara 

lain: 

a. Faktor Lingkungan 

Yang tergolong faktor lingkungan adalah faktor lingkungan belajar di 

dalam sekolah dan di luar sekolah, meliputi: 

1) Lingkungan alami, yaitu lingkungan kondisi awal yang dapat 

berpengaruh terhadap proses belajar. 

2) Lingkungan sosial, yaitu lingkungan yang berpengaruh langsung 

terhadap proses belajar. 

b.   Faktor Instrument 

1) Kurikulum, yaitu sejumlah kegiatan yang diberikan pada siswa 

sebagian besar menyajikan bahan pelajaran agar siswa menerima, 

menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran. 

2) Program 

Dengan program yang jelas tujuannya, sasarannya, waktunya, 

kegiatannya dapat dilaksanakan dengan mudah akan membantu siswa 

dalm belajar. 

3) Sarana dan fasilitas 

Dengan sarana dan fasilitas yang lengkap memungkinkan siswa belajar 

dengan baik. 

4) Tenaga pengajar 

Dalam kegiatan pengajaran, guru merupakan komponen yang penting 

dalam keberhasilan siswa, terutama pengajaran klasikal. 
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C. Konsep Dasar Tentang Metode Pembelajaran 

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru tidak harus terpaku 

dengan menggunakan satu metode, tetapi guru sebaiknya menggunakan metode 

bervariasi agar jalannya pelajaran tidak membosankan, tetapi menarik perhatian 

anak didik. Oleh karena itu, disinilah kompetensi guru diperlukan dalam 

pemilihan metode yang tepat. Selain itu metode mengajar sangat menentukan dan 

menunjang berhasilnya proses belajar mengajar yang diciptakan oleh seorang 

guru. 

Menurut Surakhmad (1998:28) mengemukakan ada lima faktor yang 

mempengaruhi penggunaan metode mengajar sebagai berikut: 

1. Tujuan yang berbagai-bagai jenis dan fungsinya 

Tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajar mengajar. 

Perumusan tujuan akan mempengaruhi kemampuan pada diri anak didik, proses 

pengajaran dan penyeleksian metode yang akan digunakan. Metode yang dipilih 

harus sejalan dengan taraf kemampuan anak didik. 

2. Anak didik yang berbagai-bagai tingkat kematangannya 

Anak didik adalah manusia berpotensi yang menghayatkan pendidikan. Di 

sekolah, gurulah yang berkewajiban untuk mendidiknya. Masing-masing peserta 

didik mempunyai latar belakang, aspek biologis, intelektual dan psikologis yang 

berbeda. Keadaan ini mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode yang akan 

digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kreatif dalam waktu yang 
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relatif lama. Dengan demikian, kematangan peserta didik yang bervariasi 

mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode pengajaran.  

3. Situasi dengan berbagai Keadaan 

Situasi kegiatan belajar mengajar yang diciptakan guru tidak selamanya 

sama. Seorang guru harus dapat memilih metode mengajar yang sesuai dengan 

situasi yang diciptakannya itu. 

4. Fasilitas dengan Berbagai Kualitas dan Kuantitas 

Fasilitas adalah kelengkapan penunjang belajar anak didik di sekolah, 

lengkap tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi pemilihan metode 

mengajar. 

5. Pribadi Guru serta Kemampuan Profesionalnya yang Berbeda 

Setiap guru memiliki kepribadian, latar belakang pendidikan dan 

pengalaman mengajar yang berbeda. Seorang guru yang bertitel sarjana 

pendidikan berbeda dengan guru yang sarjana bukan pendidikan. Jadi latar 

belakang pendidikan dan pengalaman belajar adalah permasalahan intern yang 

dapat mempengaruhi pemilihan dan penentuan mengajar. 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian 

rupa sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik (Darsono 

2002:23). Adapun ciri-ciri pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis 
b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar 
c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan 

menantang bagi siswa 
d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan 

menarik 
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e. Pembelajaran dapat suasana yang aman dan menyenangkan bagi siswa 
f. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara 

fisik maupun psikologis 
 

Proses belajar mengajar agar dapat tercapai dengan baik diperlukan langkah-

langkah sistematis untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Hal yang harus 

dilakukan adalah dengan menggunakan metode yang cocok. Metode apa yang 

cocok agar siswa dapat berfikir kritis, logis, dapat memecahkan masalah yang 

terbuka, kreatif dan inovatif serta tidak membosankan merupakan pertanyaan 

yang tidak mudah dijawab, karena masing-masing mempunyai kelebihan dan 

kekurangan. 

Metode pembelajaran merupakan sarana interaksi antara guru dengan siswa 

didalam kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian yang perlu diperhatikan 

adalah ketepatan dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, 

jenis,dan sifat materi pelajaran serta sesuai dengan kemampuan guru dalam 

memahami dan melaksanakan metode tersebut. 

 

D. Kedudukan Metode dalam Sistem Pembelajaran Ekonomi 

Kegiatan belajar mengajar yang melahirkan unsur-unsur manusiawi adalah 

sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Guru dengan 

sadar berusaha mengatur lingkungan belajar agar bergairah bagi anak didik. 

Dengan seperangkat teori dan pengalamannya guru gunakan untuk bagaimana 

mempersiapkan program pengajaran yang baik dan sistematis. Salah satu usaha 

yang tidak pernah guru tinggalkan adalah bagaimana memahami kedudukan 
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metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian dalam keberhasilan 

kegiatan belajar mengajar. 

Metode mengajar adalah cara yang digunakan guru dalam mengadakan 

hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran (Sudjana 2008:76). 

Oleh karena itu peranan metode mengajar sebagai alat untuk menciptakan proses 

belajar mengajar. Dengan penggunaan metode diharapkan tumbuh berbagai 

kegiatan belajar siswa sehubugan dengan kegiatan mengajar guru. 

Metode mengajar sangat menentukan dan menunjang berhasilnya proses 

belajar mengajar yang diciptakan oleh seorang guru. Apabila metode mengajar 

yang digunakan tidak tepat, memungkinkan pelajaran yang semula mudah bagi 

siswa menjadi sulit, sebaliknya metode yang tepat dalam penyampaian materi 

yang dirasa sulit dapat menjadi mudah dan menarik. Bila siswa tertarik dengan 

materi yang disampaikan, maka siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran, 

sehingga dapat tercapai interaksi edukatif dan kondisi yang kondusif dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Penggunaan metode dalam kegiatan belajar mengajar bermacama-macam, 

dan penggunaannya tergantung dari rumusan tujuan. Dalam mengajar, jarang 

ditemukan guru menggunakan satu metode, tetapi kombinasi dari dua atau 

beberapa macam metode. Penggunaan metode gabungan dimaksudkan untuk 

menggairahkan belajar anak didk, sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai. 

Ekonomi merupakan ilmu atau seni yang mengkaji tentang upaya manusia 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam dan berkembang 

dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, 
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konsumsi, dan distribusi. Mata pelajaran ekonomi berfungsi membekali siswa 

dengan kompetensi dasar (pengetahuan dan ketrampilan dasar) agar mampu 

mengambil keputusan secara rasional dalam menentukan berbagai pilihan. Oleh 

karena itu agar pembelajaran ekonomi menjadi pelajaran yang disukai dan siswa 

terlibat aktif dalam belajar, maka diperlukan metode pengajaran yang inovatif, 

yang mampu meningkatkan keaktifan belajar siswa dan penguasaan konsep materi 

sesuai dengan tujuan pembelajaran serta kondisi siswa dan sekolah yang 

bersangkutan. 

 

E. Karakteristik dan Implementasi Metode Think-Pair-Share 

Metode Think-Pair-Share adalah salah satu tipe dari model pembelajaran 

yang pertama kali dikembangkan oleh Frank Lyman di Universitas Maryland pada 

tahun 1985. Think-Pair-Share merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperatif learning adalah sistem kerja 

atau belajar kelompok yang terstruktur, yang didalamnya terdapat lima unsur 

pokok yaitu saling ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi 

personal, keahlian kerjasama dan proses kelompok ( Johnson & Johnson dalam 

Anita Lie 2004:31). 

Think-Pair-Share memiliki prosedur yang ditetapkan secara eksplisit untuk 

memberi siswa lebih banyak waktu untuk berfikir, menjawab dan saling 

membantu satu sama lain ( Ibrahim 2000:26). Sebagai contoh, guru baru saja 

menyajikan suatu topik atau siswa baru saja selesai membaca suatu tugas. 

Selanjutnya, guru meminta kepada siswa untuk memikirkan permasalahan yang 
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ada dalam topik/ bacaan tersebut. Beberapa indikator dari aktivitas pelaksanaan 

metode pembelajaran think pair share adalah: 1) Perhatian Siswa, 2) Keaktifan 

siswa dalam pembelajaran, 3) Kerjasama Siswa, 4) Penggunaan bahasa, 5) 

Partisipasi Siswa, 6) Penggunaan sumber belajar, 7) Penghargaan terhadap siswa, 

8) Pelaksanaan evaluasi. 

Dalam model ini, guru membantu siswa untuk memikirkan suatu topik, 

berpasangan dengan siswa lain dan mendiskusikannya, kemudian berbagi ide 

dengan seluruh kelas. 

Tahapan utama dalam pembelajaran Think Pair Share menurut Ibrahim 

(2000:26-27) adalah sebagai berikut: 

Tahap 1. Thinking (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 

Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa lain untuk 

mendiskusikan apa yang telah dipikirkannyan pada tahap pertama. 

Interaksi pada tahap ini diharapkan siswa 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 berpasangan. 
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Tahap 3. Sharing (berbagi) 

Pada tahap akhir, guru meminta siswa kepada pasangan untuk 

memberikan atau berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang telah 

mereka diskusikan. Keterampilan berbagi dengan seluruh kelas dapat 

dilakukan dengan menunjuk pasangan yang secara sukarela bersedia 

melaporkan hasil kerja kelompoknya atau bergiliran pasangan demi 

pasangan hingga sekitar seperempat pasangan telah mendapatkan 

kesempatan untuk melaporkan. 

Langkah-langkah/alur pembelajaran dalam model pembelajaran Think Pair 

Share adalah: 

Langkah ke 1  Guru menyampaikan pertanyaan 

Aktivitas: Guru melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang 

akan disampaikan. 

Langkah ke 2  Siswa berpikir secara individual 

Aktivitas:  Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memikirkan 

jawaban dari permasalahan yang disampaikan oleh guru. Langkah ini 

dapat dikembangkan dengan meminta siswa untuk menuliskan hasil 

pemikirannya masing-masing. 

Langkah ke 3 Setiap siswa mendiskusikan hasil pemikiran masing-masing dengan   

pasangannya 

Aktivitas: Guru mengorganisasikan siswa untuk berpasangan dan memberi siswa 

kesempatan pada siswa untuk mendiskusikan jawaban yang menurut 
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mereka paling benar atau paling meyakinkan. Guru memotivasi siswa 

untuk aktif dalam kerja kelompoknya. Pelaksanaan model ini dapat 

dilengkapi dengan LKS sebagai kumpulan soal latihan atau pertanyaan 

yang dikerjakan secara kelompok.  

Langkah ke 4 Siswa berbagi jawaban mereka dengan seluruh kelas 

Aktivitas: Siswa mempresentasikan jawaban atau pemecahan masalah secara 

individual atau kelompok didepan kelas. 

Langkah ke 5 Menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah 

Aktivitas:  Guru mambantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

hasil pemecahan masalah yang telah mereka diskusikan. 

 

Implementasi metode Think Pair Share pada proses belajar mengajar 

diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Pengajaran yang 

berlangsung akan berpusat pada siswa dan guru hanya sebagai motivator untuk 

membangkitkan motivasi belajar siswa. Metode Think Pair Share ini mengajak 

siswa memiliki prosedur yang ditetapkan secara eksplisit untuk menberi siswa 

lebih banyak waktu untuk berpikir secara aktif, menjawab dan saling membantu 

siswa satu sama lain. Sehingga terjadi sistem kerja atau belajar kelompok yang 

terstruktur dan sistematis dalam proses belajar mengajar. 

Dalam mata pelajaran ekonomi pada kompetensi pembentukan harga pasar 

metode TPS mengajak siswa untuk berfikir bagaimana terjadinya permintaan, 

penawaran dan terjadinya harga keseimbangan secara berpasangan dan 

memecahkan masalah dengan cara menyampaikan hasil pemikirannya di depan 

kelas.    
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F. Karakteristik dan Implementasi Metode Penugasan (Resitasi) 

Metode penugasan (resitasi) adalah metode penyajian bahan dimana guru 

memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar mengajar 

(Syaiful Bahri dari Aswan Zain 2006:85). Tugas yang diberikan oleh guru dapat 

dilaksanakan oleh siswa baik di dalam kelas, di halaman sekolah, di laboratorium, 

di perpustakan, di bengkel, di rumah siswa atau dimana saja asal tugas itu dapat 

dikerjakan. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan tugas atau resitasi adalah suatu 

cara yang digunakan oleh guru yang diberikan kepada siswa yang berupa cara 

pembelajaran atau latihan agar siswa mampu mencari dan menggali sendiri arti 

atau makna dari pelajaran yang akan atau telah disampaikan oleh guru. Beberapa 

indikator dari aktivitas pelaksanaan metode penugasan adalah: 1) Keaktifan Siswa 

dalam pembelajaran, 2) Minat siswa selama proses pembelajaran, 3) Penggunaan 

sumber belajar, 4) Penggunaan Bahasa, 5) Partisipasi siswa, 6) Penghargaan 

terhadap siswa, 7) Pelaksanaan evaluasi. 

Metode penugasan biasanya diberikan karena dirasakan bahan pelajaran 

terlalu banyak sementara waktu sedikit. Artinya, banyaknya bahan yang tersedia 

dengan waktu kurang seimbang. Agar bahan selesai sesuai dengan waktu yang 

ditentukan, maka metode inilah yang biasanya digunakan oleh guru untuk 

mengatasinya. 

Tugas dapat diberikan dalam bentuk daftar sejumlah pertanyaan mengenai 

mata pelajaran tertentu atau suatu perintah yang harus dibahas dengan diskusi atau 

perlu dicari uraiannya pada buku pelajaran. Tugas dapat berupa tugas tertulis atau 
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tugas lisan yang lain, dapat ditugaskan untuk mengumpulkan sesuatu , membuat 

sesuatu, mengadakan observasi terhadap sesuatu dan juga bisa mengadakan 

eksperimen. Teknik memberikan tugas atau resitasi biasanya digunakan dengan 

tujuan agar siswa dalam mempelajari sesuatu dapat terintegrasi atau lebih 

dipahami secara langsung dengan menemukan sendiri. 

Hal itu terjadi disebabkan dalam mengerjakan tugas-tugas siswa 

mendapatkan pengalaman berbeda dalam menghadapi masalah baru. Dengan 

kegiatan melaksanakan tugas siswa akan lebih aktif belajar dan merasa terangsang 

untuk meningkatkan belajar yang lebih baik dan berani bertanggung jawab 

sendiri. Tetapi dalam pelaksanaannya pemberian tugas harus dilakukan sebaik 

mungkin, artinya tugas harus dicek pada hari berikutnya atau hari yang telah 

ditentukan untuk mempertanggung jawabkan hasil tugasnya. Jika tugas siswa 

tidak diperiksa sebagaimana mestinya, biasanya siswa akan kecewa dan akhirnya 

tidak akan menghiraukan tugas berikutnya. 

Tahapan-tahapan yang harus diikuti dalam penggunaan metode tugas 

menurut Syaiful Bahri dan Aswan Zain (2006:86-87) adalah sebagai berikut: 

Fase I: Pemberian Tugas 

Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan : 

1. Tujuan yang akan dicapai 

2. Jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga anak mengerti apa yang ditugaskan 

tersebut. 

3. Sesuai dengan kemampuan siswa  
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4. Ada petunjuk atau sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa 

5. Sediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas tersebut 

Fase II : Pelaksanaan Tugas 

1. Diberikan bimbingan atau pengawasan oleh guru 

2. Diberikan dorongan sehingga anak mau bekerja 

3. Diusahakan atau dikerjakan oleh siswa sendiri, tidak menyuruh orang lain  

4. Dianjurkan agar siswa mencatat hasil-hasil yang diperoleh dengan baik dan 

sistematis. 

Fase III: Mempertanggung jawabkan Tugas 

1. Laporan siswa baik lisan atau tertulis dari apa yang telah dikerjakannya  

2. Ada tanya jawab atau diskusi kelas 

3. Penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes maupun non tes atau cara 

lainnya. 

Fase mempertanggung jawabkan tugas inilah yang disebut ”resitasi”. 

Metode tugas dan resitasi  mempunyai beberapa kelebihan dan 

kekurangan,antara lan: 

1.   Kelebihan  

a. Lebih merangsang siswa dalam melakukan aktivitas belajar individual ataupun 

kelompok 

b. Dapat mengembangkan kemandirian siswa di luar pengawasan guru 

c. Dapat membina tangung jawab dan disiplin 

d. Dapat mengembangkan kreatifitas. 
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2.   Kekurangan 

a.   Siswa sulit dikontrol, apakah benar ia yang mengerjakan tugas apakah orang 

lain 

b. Khusus untuk tugas kelompok, tidak jarang yang aktif mengerjakan dan 

menyelesaikannya adalah kelompok anggota tertentu saja, sedangkan anggota 

yang lainnnya tidak berpartisipasi dengan baik. 

c.   Tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan individu siswa 

d. Sering memberikan tugas yang monoton (tak bervariasi) dapat menimbulkan 

kebosanan siswa. 

Penggunaan metode penugasan atau resitasi dalam proses pembelajaran 

ekonomi dimaksudkan agar dapat membantu siswa dalam belajar dengan materi 

yang banyak tetapi dengan waktu yang sedikit. Sehingga tujuan dalam proses 

belajar mengajar yaitu terjadinya perubahan siswa yang baik ditinjau dari segi 

afektif, kognitif maupun psikomotorik dapat tercapai. 

Materi pembentukan harga pasar mengungkapkan berbagai pernyataan 

kehidupan sehari-hari yaitu bagaimana terjadinya permintaan, pemawaran 

maupun terjadinya pembentukan harga yang dilakukan oleh masyarakat.  

 

G. Perbandingan Metode Think-Pair-Share dan Metode Penugasan 

(Resitasi) 

Perbandingan metode think-pair-share dan metode penugasan adalah 

terjadinya proses belajar mengajar. Metode Think-Pair-Share menekankan pada 

aktivitas pembelajaran pada kesadaran siswa belajar berfikir, memecahkan 
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masalah dan belajar mengaplikasikan pengetahuan bagi teman dalam satu 

kelompok dan kelompok lain dalam kelas (Ibrahim 2000:26). Dalam 

pembelajaran ini diharapkan siswa berfikir secara aktif, menjawab dan saling 

membantu satu sama lain untuk dapat memecahkan masalah dalam proses belajar 

mengajar. 

Keunggulan dari pembelajaran ini adalah optimalisasi partisipasi siswa. 

Pada metode klasikal, menunjuk siswa untuk maju dan membagikan hasilnya 

pada teman seluruh kelas. Namun dalam Think-Pair-Share, ini bisa memberikan 

kesempatan yang lebih banyak kepada siswa untuk dapat dikenali dan 

menunjukkan partisipasi mereka dalam proses belajar mengajar. 

Sedangkan dalam metode penugasan adalah metode belajar dengan cara 

menyajikan bahan dimana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan 

kegiatan belajar (Syaiful Bahri dan Awan Zain 2006:96). Hal itu terjadi 

disebabkan dalam mengerjakan tugas-tugas siswa mendapatkan pengalaman 

berbeda dalam menghadapi masalah baru. Dengan kegiatan melaksanakan tugas 

siswa akan lebih aktif belajar dan merasa terangsang untuk meningkatkan belajar 

yang lebih baik, dan berani bertanggung jawab sendiri. 

Tugas rumah atau resitasi tidak sama dengan pekerjaan rumah, tetapi jauh 

lebih luas dari itu. Tugas bisa dilaksanakan di rumah, di sekolah, di perpustakan 

dan di tempat lainnya. Tugas dan resitasi merangsang anak untuk aktif belajar 

baik secara individual maupun secara kelompok. Oleh karena itu dapat diberikan 

secara individual, atau dapat pula diberikan secara kelompok. Hasil dari 
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penugasan seharusnya diperhatikan atau dikoreksi, sehingga anak merasa 

diperhatikan. 

Dari hasil uraian diatas maka dapat digambarkan secara ringkas seperti pada 

tabel berikut ini: 

No Aspek  Metode Think-Pair-Share Metode Penugasan 

1.  Aktivitas 

belajar siswa 

Menekankan pada aktivitas 

pembelajaran pada kesadaran 

belajar berfikir 

 

Mengajak siswa untuk 

mencari jawaban atas 

permasalahan yang telah 

diberikan oleh guru secara 

mandiri 

2.  Karakteristik 

tugas 

Cocok untuk tugas sederhana 

 

Dapat dijadikan alternatif 

untuk mengatasi bahan 

materi yang banyak dan 

waktu yang singkat 

3.  Kerjasama 

siswa 

Lebih banyak kesempatan 

untuk berkontribusi dalam 

masing-masing kelompok 

Bisa dikerjakan secara 

individu ataupun kelompok 

 

 

 

H. Karakteristik Materi Kompetensi Pembentukan Harga Pasar Pada Mata 

Pelajaran Ekonomi 

Materi pelajaran ekonomi untuk SMA dalam kurikulum lebih 

disederhanakan dan difokuskan pada ekonomi sebagai fenomena empirik yang 

terjadi disekitar siswa, sehingga siswa dituntut lebih aktif untuk merekam 

peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi di sekitar lingkungannya dan mengambil 

manfaat untuk memperbaiki kondisi ekonominya. 
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Tujuan mata pelajaran ekonomi di SMA antara lain untuk: 

1. Mengenalkan siswa pada fakta tentang peristiwa dan permasalahan ekonomi 

2. Membekali beberapa konsep dasar ilmu ekonomi sebagai pedoman dalam 

berperilaku ekonomi dan untuk mendalami mata pelajaran ekonomi pada 

jenjang berikutnya 

3. Membekali nilai-nilai dan etika bisnis serta menumbuhkan jiwa wirausaha 

Materi dalam penelitian ini difokuskan pada materi pembentukan harga 

pasar. Karakteristik pada materi pembentukan harga pasar dalam pelajaran 

ekonomi adalah upaya melatih siswa dalam mempelajari bagaimana permintaan 

atau penawaran yang terjadi dimasyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga bisa terbentuk sebuah harga yang disebut harga keseimbangan.  

Materi pembentukan harga pasar dalam penelitian ini bersumber pada 

beberapa buku teks Ekonomi untuk kelas X yang digunakan dalam proses 

pembelajaran di SMA Negeri 2 Cepu. 

1. PERMINTAAN (DEMAND) 

a. Pengertian Permintaan  

Permintaan adalah jumlah produk (barang atau jasa) yang diinginkan dan 

mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu, selama jangka 

waktu tertentu. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 

1) Selera masyarakat  

2) Pendapatan konsumen 

3) Harga barang itu sendiri 
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4) Harga barang / jasa pengganti 

5) Jumlah penduduk  

6) Harapan atau ekspektasi 

c. Macam – macam permintaan  

1) Permintaan Menurut Daya Beli Masyarakat 

a) Permintaan Efektif 

b) Permintaan Absolut 

c) Permintaan Potensial 

2) Permintaan Menurut Pendapatan 

a) Permintaan Konsumen  

b) Permintaan Pengusaha 

c) Permintaan Pemerintah 

d) Permintaan Luar negeri 

3) Permintaan Menurut Jumlah Permintaannya 

a) Permintaan Perorangan atau Individu 

b) Permintaan Pasar atau kolektif 

d. Hukum Permintaan 

”Apabila harga naik, jumlah barang yang diminta turun atau sedikit dan 

apabila harga turun maka jumlah barang yang diminta akan naik atau bertambah”. 

Hal ini menimbulkan anggapan bahwa dalam hukum permintaan : 

1)   Jumlah barang yang diminta sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya harga. 
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2) Hukum ini hanya berlaku dalam keadaan dimana hal-hal lain yang 

mempengaruhi besar jumlah permintan dianggap tidak berubah atau konstan 

(Ceteris Paribus) 

e. Kurva permintaan 

Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan hubungan berbagai 

jumlah barang dan jasa yang dibeli konsumen pada tingkat harga tertentu. Kurva 

permintaan akan bergerak dari kiri atas menuju kanan bawah, seperti dapat dilihat 

dibawah ini: 

 

 

  

 

2. PENAWARAN (SUPPLY) 

a. Pengertian Penawaran 

Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa tertentu yang ingin dijual oleh 

pedagang atau penjual dipasar dalam waktu tertentu dan dengan harga tertentu 

pula. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran 

1) Harga barang itu sendiri 

2) Harga faktor-faktor produksi  

3) Teknologi Produksi 

4) Munculnya produsen baru 

5) Harapan atau Ekspektasi Produsen 

   P       D 
 
 
 
                                  D 
    O                               Q 
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c. Macam-macam penawaran  

1) Dilihat dari realita penawaran 

a) Persediaan  

b) Penawaran Riil 

2) Dilihat dari jumlah penyedia (Supplier) 

a) Penawaran individual 

b) Penawaran pasar (kolektif) 

3) Dilihat dari jenis barang yang ditawarkan  

a) Faktor Produksi 

b) Barang konsumsi 

d. Hukum Penawaran 

”Apabila harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah 

jika harga turun maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan berkurang”. 

Hal ini menimbulkan anggapan bahwa dalam hukum penawaran : 

1.   Jumlah barang yang ditawarkan sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya 

harga. 

2.   Hukum ini hanya berlaku dalam keadaan dimana hal-hal lain yang 

mempengaruhi besar jumlah permintan dianggap tidak berubah atau konstan 

(Ceteris Paribus) 

e. Kurva Penawaran 

Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukan hubungan berbagai jumlah 

barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual pada suatu waktu dan pada berbagai 

tingkat harga. 
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Kurva penawaran akan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, seperti 

terlihat pada gambar dibawah ini: 

 

  

  

 

 

3. ELASTISITAS ( PEMULURAN ) 

a. Elastisitas Permintaan 

Elastisitas permintaan adalah pengukuran kuantitatif yang menunjukkan 

sampai dimana besarnya pengaruh perubahan harga terjadi terhadap perubahan 

permintaan. 

Elastisitas Harga dari Permintaan  

Rumus :                Persentase Perubahan jumlah barang x yang diminta 

Persentase perubahan harga 

Macam-macam elastisitas permintaan : 

1) Elastis (Ed > 1) 

2) Inelastis (Ed <1) 

3) Elastis Uniter (Ed =1) 

4) Elastis Sempurna ( Ed = ~ ) 

5) Inelastis Sempurna (Ed  = 0 ) 

Faktor – faktor yang mempengaruhi elastisitas harga : 

1) Ada tidaknya barang subtitusi  

      P                        S 
 
 
 
           S 
     O                                Q 
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2) Intensitas kebutuhan (desakan kebutuhan ) 

3) Pendapatan konsumen 

4) Waktu yang diperlukan untuk penyesuaian terhadap harga baru 

b. Elastisitas penawaran 

Elastisitas penawaran adalah tingkat atau derajat kepekaan perubahan 

jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga penawaran: 

1) Jangka waktu produksi 

2) Daya tahan produk 

3) Kapasitas produksi 

4) Besarnya jumlah persediaan 

Macam-macam elastisitas penawaran: 

1) Elastis (Es >1) 

2) Inelastis (Es < 1) 

3) Elastis Uniter (Es = 1) 

4) Elastis Sempurna (ES =  ~) 

5) Inelastis Sempurna (ES = 0) 

4. HARGA KESEIMBANGAN 

a. Pengertian harga keseimbangan / harga pasar 

Harga keseimbangan / harga pasar adalah harga yang terbentuk pada tingkat 

dimana jumlah yang diinginkan penjual maupun pembeli adalah sama. 

b. Faktor – faktor yang mempengaruhi harga pasar 

1) Permintaan 
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2) Penawaran 

3) Selera konsumen 

4) Tinggi rendahnya biaya produksi 

5) Jumlah dan  mutu produksi 

6) Pandangan masa depan 

c. Proses terbentuknya harga pasar 

Harga terbentuk melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli 

atau terjadi kesepakan harga antara penjual dan pembeli dan saling 

menguntungkan bagi keduanya. 

d. Harga keseimbangan (ekuilibrium price) dan kurva harga keseimbangan 

Harga yang terbentuk melalui proses penawaran dari penjual dan permintaan 

terhadap barang dari pembeli. Dapat kita perhatikan bahwa jumlah barang yang 

ditawarkan penjual pada harga tersebut sama dengan jumlah kemampuan atau 

barang yang diminta oleh pembeli, maka keadaan seperti ini disebut dengan 

keadaan  seimbang atau ekuilibrium. 

 Dari pengertian di atas, dapat dilihat terjadinya titik keseimbangan pada 

tingkat harga tertentu dan jumlah barang yang diminta. 

 

                                                        P       D                S 

                                                     E 
 
                                                                         S                  D 

                                                        O                             Q 
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I. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Metode pembelajaran Think-Pair-Share adalah bagian dari model 

pembelajaran kooperatif dimana metode ini mengajarkan siswa bagaimana siswa 

dituntut aktif dalam proses pembelajaran. Metode ini merupakan sistem kerja atau 

belajar kelompok yang terstruktur, yang didalamnya terdapat lima unsur pokok 

yaitu saling ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi personal, 

keahlian kerjasama, dan proses kelompok. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai metode pembelajaran 

kooperatif tipe Think-Pair-Share oleh Ferina Agustini, mahasiswa Jurusan Kimia, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2005 yaitu dengan judul ” Peningkatan Hasil Belajar Kimia Pokok 

Bahasan Sistem Periodik Dan Struktur Atom Kurikulum 2004 Dengan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Pair-Share Pada Siswa Kelas X Semester I 

SMA Negeri 1 Banjarnegara Tahun Pelajaran 2004/2005”, menyatakan bahwa 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Adapun studi lain yang telah dilakukan oleh Nova Eko Prasetyo, mahasiswa 

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2006 yaitu dengan judul ” Studi Komparasi Penggunaan Metode Think-

Pair-Share dengan Metode Penugasan terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII 

pada Pokok Bahasan Pembentukan Harga Pasar di SMP Negeri 1 Doplang 

Kabupaten Blora” juga menyatakan bahwa penggunaan model pembelajaran 
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kooperatif tipe Think-Pair-Share lebih baik daripada pembelajaran metode 

penugasan. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 

dengan menggunakan metode Think-Pair-Share siswa menjadi lebih aktif dalam 

proses pembelajaran dan terjadi interaksi antar kelompok. Sehingga tujuan dari 

pembelajaran tercapai dengan hasil nilai yang baik. 

Dalam penelitian ini mencoba untuk mengetahui keefektifan hasil belajar 

yang dicapai siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Think 

Pair Share yang akan dibandingkan dengan metode penugasan.    

 

J. Kerangka Berfikir 

Kegiatan belajar mengajar merupakan keseluruhan proses  pendidikan di 

sekolah. Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh perubahan dan pembaharuan 

dalam segala komponen–komponen pendidikan. Perubahan dan pembaharuan 

tersebut misalnya kurikulum, sarana dan prasarana, serta metode pengajaran yang 

digunakan. Segala komponen itulah yang akan mendukung keberhasilan tujuan 

pendidikan. 

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Metode  mempunyai andil yang cukup besar dalam kegiatan 

belajar mengajar. Kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki anak didik, akan 

ditentukan oleh kerelevansian penggunaan suatu metode yang sesuai dengan 

tujuan. Itu berarti tujuan pembelajaran akan dapat dicapai dengan penggunaan 
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metode yang tepat, sesuai dengan standar keberhasilan yang terpatri didalam suatu 

tujuan. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, guru tidak harus terpaku dengan 

menggunakan satu metode, tetapi guru sebaiknya menggunakan metode yang 

bervariasi agar jalannya pengajaran tidak membosankan, tetapi menarik perhatian 

anak didik. Metode pembelajaran kooperatif merupakan salah satu metode 

pengajaran yang tepat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Dengan keaktifan 

siswa diharapkan proses belajar mengajar dapat tercipta situasi kondusif dan 

menyenangkan, dan metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

merupakan salah satu alternative yang digunakan dalam pembelajaran kooperatif. 

Metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share memiliki prosedur 

yang ditetapkan secara eksplisif untuk memberi siswa lebih banyak waktu untuk 

berfikir, menjawab dan saling membantu satu sama lain. Metode Think Pair Share 

lebih menekankan keaktifan siswa, suasana yang kondusif dan menyenangkan, 

sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Dengan demikian hasil belajar dapat 

meningkat. 

Metode penugasan atau resitasi digunakan sebagai upaya untuk mengatasi 

bahan pelajaran yang terlalu banyak sementara waktu sedikit. Artinya, banyaknya 

bahan yang tersedia dengan waktu kurang seimbang. Disamping itu juga untuk 

menumbuhkan kemandirian siswa untuk berfikir aktif dan selalu memanfaatkan 

waktu senggangnya untuk hal-hal yang menunjang belajarnya. 

Dalam penelitian ini dibuat mekanisme pembelajaran dengan dua metode 

pembelajaran dengan membandingkan penerapan proses belajar mengajar metode 
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Think Pair Share dan metode penugasan atau resitasi, dimana nantinya hasil 

belajar dari keduanya dibandingkan. 

Adapun kerangka mekanisme pembelajaran itu dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Hipotesis Penelitian 

Untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu diberi 

dugaan sementara. Dugaan atau rumusan sementara itu lebih sering dikenal 

dengan istilah hipotesis. Dengan demikian hipotesis dapat diartikan sebagai suatu 

jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan penelitian sampai 

terbuktinya data yang terkumpul (Arikunto 2008:71). Suatu hipotesis akan 

diterima apabila data yang dikumpulkan mendukung pernyataan dan sebaliknya 

Siswa 

Metode Pembelajaran 

Metode Resitasi/ 
Penugasan 

Metode  
Think-Pair-Share 

Evaluasi Evaluasi 

Hasil Belajar  
Metode Penugasan 

atau resitasi  

Hasil Belajar 
Metode Think-

Pair -Share 

Uji hipotesis/ kesamaan 
dua rata-rata uji dua pihak 

(rumus uji t) 
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apabila data yang dikumpulkan tidak mendukung pernyataan maka hipotesis 

ditolak. 

Berdasarkan permasalahan dan teori yang dikumpulkan, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah “ Penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe 

think-pair-share lebih efektif daripada penggunaan metode penugasan dalam 

meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa kelas X pada materi pembentukan 

harga pasar di SMA Negeri 2 Cepu tahun pelajaran 2008/2009”. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini menggunakan pendekatan populasi dan sampel. 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto 2008:130). Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X SMA Negeri 2 Cepu tahun 

pelajaran 2008/2009 yang terdiri dari 6 kelas dan terdistribusi ke dalam kelas-

kelas homogen secara akademik. Populasi artinya berkaitan dengan elemen, yaitu 

unit tempat diperolehnya informasi. Elemen yang dimaksud dapat berupa 

individu, keluarga, rumah tangga. Kelompok sosial, sekolah, kelas, organisasi dan 

lain-lain (Sudjana 2001:84-85). 

Dalam populasi tersebut terkandung empat hal pokok yaitu isi, kesatuan 

unit, tempat atau ruang dan waktu. Deengan empat hal diatas, maka jenis, 

karakteristik dan jumlah populasi dapat ditetapkan. Populasi yang demikian 

disebut populasi terjangkau. Adapun keempat syarat di atas adalah: 

1. Hasil belajar siswa sebagai isinya 

2. Siswa kelas X sebagai unit kesatuannya 

3. SMA Negeri 2 Cepu sebagai ruang atau tempatnya 

4. Tahun ajaran 2008/2009 sebagai waktu 
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Tabel 3.1. Distribusi populasi jumlah siswa SMA Negeri 2 Cepu 

No Kelas Jumlah siswa 

1 Kelas X A 40 

2 Kelas X B 40 

3 Kelas X C 40 

4 Kelas X D 40 

5 Kelas X E 40 

6 Kelas X F 40 

Jumlah 240 

Sumber: SMA Negeri 2 Cepu 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto 

2008:131). Pengambilan sampel dalam penelitian ini harus dilakukan sedemikian 

rupa sehingga diperoleh sampel yang representatif dalam arti segala karakteristik 

dari populasi hendaknya tercermin pula dalam sampel yang diambil (Sudjana 

2002:6). 

Dalam sampel yang diambil ini digunakan teknik Random Sampling yaitu 

pengambilan sampel secara random atau acak sesuai dengan kelas yang ada. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan memperhatikan ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Siswa mendapatkan materi berdasarkan kurikulum yang sama 

2. Siswa yang menjadi objek penelitian duduk di kelas yang sama 

3. Pembagian kelas tidak ada kelas yang unggulan  

Sampel dalam penelitian ini menggunakan dua kelompok, masing-masing 

sebagai kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II. Pengambilan 

sampel didasarkan pada hasil uji homogenitas, normalitas dan kasamaan dua rata-

rata hasil pre-test yaitu, sebasar t(0,95)(78)= 1,99. Karena hasil t berada pada daerah 

penerimaan H0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pre test dari 
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dua kelompok tersebut. Maka penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

dengan melihat nilai rata-rata pre test dari masing-masing kelas. Dari nilai rata-

rata pre test diperoleh kelas X-D dan kelas X-F yang memiliki selisih nilai rata-

rata tidak terlalu banyak yang kemudian ditetapkan bahwa kelas X-D sebagai 

kelompok eksperimen I dan kelas X-F sebagai kelompok eksperimen II. Setiap 

kelompok terdiri dari 40 siswa. Jumlah seluruhnya adalah 80 siswa. 

Tabel 3.2. Daftar distribusi sampel jumlah Siswa SMA Negeri 2 Cepu 

No Kelas Nilai Pre test 

1 Kelas X A 44,3 

2 Kelas X B 44,85 

3 Kelas X C 40,55 

4 Kelas X D 44,00 

5 Kelas X E 42,7 

6 Kelas X F 43,83 

      Sumber: SMA Negeri 2 Cepu 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan obyek penelitian atau menjadi perhatian (Arikunto 

2008:118). Variabel yang diteliti harus sesuai dengan permasalahan atau tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah: 

Variabel Bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel penyebab. 

Dalam hal ini variabel bebasnya (X1) adalah metode pembelajaran kooperatif tipe 

Think-Pair-Share dengan indikator: Perhatian Siswa, Keaktifan siswa dalam 

pembelajaran, Kerjasama Siswa, Penggunaan bahasa, Partisipasi Siswa, 

Penggunaan sumber belajar, Penghargaan terhadap siswa, Pelaksanaan evaluasi. 
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. Sedangkan variabel bebas (X2) adalah metode penugasan dengan indikator: 

keaktifan siswa, minat siswa, penggunaan sumber belajar, penggunaan bahasa, 

partisipasi siswa, penghargaan terhadap siswa, pelaksanaan evaluasi. 

Variabel Terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Dalam hal ini variabel 

terikatnya (Y) adalah hasil belajar ekonomi dengan indikator: pengetahuan, 

pemahaman, penerapan. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan-keterangan yang berwujud data catatan penting atau dokumen penting 

yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti dari lembaga yang 

berperan dalam masalah tersebut. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan 

data nama, jumlah siswa yang akan digunakan sebagai obyek penelitian, daftar 

nilai dan foto dokumentasi pelaksanaan pembelajaran selama penelitian. 

2. Metode Tes 

Peneliti menggunakan instrumen tes atau soal tes untuk mengetahui 

perbedaan hasil belajar dengan menggunakan metode Think-Pair-Share dan 

metode penugasan. 

a. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat pengumpul data atau karena dalam penelitian 

instrumen saling bertindak sebagai alat evaluasi, maka instrumen juga biasa 

disebut sebagai alat evaluasi (Arikunto 2002:25). 
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Sesuai dengan permasalahan dan variabel yang akan diuji dalam penelitian 

ini instrumen yang digunakan adaalah jenis tes yakni tes prestasi belajar. Bentuk 

tes yang digunakan adalah tes buatan guru (tidak baku) dengan bentuk tes objektif 

yang telah diuji tingkat validitas, reliabilitas, taraf kesukaran dan daya pembeda 

soal. Selain itu karena peneliti perlu mendeskripsikan proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode Think-Pair-Share instrumen non tes juga digunakan untuk 

mendeskripsikan proses pembelajaran yang menggunakan metode Think-Pair-

Share yaitu berupa observasi.  

b. Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen untuk memperoleh validitas item atau butir soal 

dilakukan terhadap responden di luar subyek penelitian yang memiliki kesetaraan 

karakteristik dengan subyek penelitian. Sebelum diujikan pada kelas subyek 

penelitian, soal terlebih dahulu diujicobakan pada kelas yang lain. Tujuan uji coba 

dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh butir tes yang masuk dalam 

kategori baik dan bisa dipakai untuk penelitian dengan mengetahui reliabilitas, 

validitas, indeks kesukaran dan daya pembeda. 

Dari hasil uji coba instrumen menunjukkan instrumen penelitian adalah 

valid. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji coba instrument untuk soal-soal pre test 

diperoleh soal yang valid adalah sejumlah 40 item soal, sedangkan untuk soal post 

test diperoleh 40 soal valid. ( Lampiran Hal 197) 

Tetapi pada penggunaan pengujian soal-soal yang tidak valid tetap 

digunakan, karena selisih antara rhitung dan r tabel tidak besar. Ini terkait dengan 

kompetensi siswa yang harus diungkap pada item soal tersebut. Penggunaan soal 
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yang tidak valid dilakukan koreksi ulang agar mampu membedakan kemampuan 

siswa sesungguhnya. 

3. Metode Observasi 

Metode observasi ini digunakan sebagai penunjang dalam melakukan suatu 

penelitian. Metode ini juga digunakan untuk memperoleh keterangan tentang 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran metode Think-Pair-Share dan metode 

penugasan yang akan diterapkan. 

 

D. Desain Eksperimen 

Desain eksperimen merupakan kerangka berpikir konseptual bagaimana 

eksperimen itu dilakukan. Ada dua fungsi desain eksperimen yaitu: 

1. Memberikan kesempatan untuk membandingkan kondisi yang dituntut oleh 

hipotesis penelitian 

2. Memungkinkan peneliti membuat interpretasi dari hasil studi melalui analisis 

data statistik 

Penelitian ini menggunakan desain eksperimental yang sebenarnya/ 

eksperimen sesungguhnya dengan pola randomized control group pretest-postest 

design. Penelitian ini mengambil sekelompok subyek dan populasi tertentu yang 

dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok eksperimen I dan 

kelompok eksperimen II. Kelompok eksperimen dikenai variabel perlakuan 

tertentu dalam jangka waktu tertentu, lalu kedua kelompok ini dikenai pengukuran 

yang sama, lalu dibandingkan hasilnya.  



51 
 

 

Desain eksperimen Randomized Control Group Pretest-Postest Design 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

Group Pre Test  Treatmen Post Test  

E - I  

E - II 

T1 

T1 

x 

y 

T2 

T2 

 

Keterangan: 

E-1: Group eksperimen I 

E-2: Group eksperimen II 

X: Pembelajaran dengan metode Think-Pair-Share 

Y: Pembelajaran dengan metode penugasan 

T1: Soal Pre Test 

T2: Soal Post Test 

 

Kelompok eksperimen I (E-I) dan kelompok eksperimen II (E-II) sebelum 

melakukan penelitian diberikan pre test terlebih dahulu untuk mengetahui apakah 

hasil dari pretest (T1) tersebut sama atau berbeda, kemudian kelompok eksperimen 

I (E-I) diberi suatu perlakuan pembelajaran dengan metode Think-Pair-Share 

sedangkan kelompok eksperimen II (E-II) dengan metode penugasan. Setelah itu 

baru kedua kelompok baik eksperimen I (E-II) dan kelompok eksperimen II (E-II) 

diberi post test (T2). Setelah itu baru dapat diketahui apakah pengajaran dengan 

metode Think-Pair-Share itu lebih efektif atau tidak.  
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E. Validitas dan Reliabilitas 

1. Analisis Validitas 

Suryabrata (2006:60) mengemukakan bahwa validitas berkenaan dengan 

ketepatan alat ukur terhadap konsep yang diukur, sehingga betul-betul mengukur 

apa yang seharusnya diukur.  

Instrumen dalam peneliitian ini diupayakan telah memenuhi dua macam 

validitas yaitu validitas logis dan validitas empiris. Pemenuhan validitas logis 

dilakukan sejak penyusunan instrumen. Soal-soal tes disusun berdasarkan materi 

pelajaran dan kurikulum yang berlaku disekolah (Arikunto 2002:65-68). Validitas 

empiris adalah validitas berdasarkan pengalaman yaitu sebuah instrumen 

dikatakan memiliki validitas empiris jika instrumen tersebut sudah diuji dari 

pengalaman (Arikunto 2002:66). 

 

Dalam penelitian ini, jenis validitas empiris yang dicari adalah validitas 

item. Sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar 

terhadap skor total. Skor pada item tersebut mempunyai kesejajaran dengan 

korelasi untuk mengetahui validitas item digunakan korelasi (Arikunto 2002:76). 

Untuk menguji validitas instrumen  digunakan rumus Korelasi Biserial sebagai 

berikut: 

    rrpbis 

 

Keterangan: 

rpbis  : Koefisien korelasi point biserial 

q
px

St
MtMp −

=
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Mp  : Rata-rata skor dari subyek yang menjawab item soal benar 

Mt   : Rata-rata skor total 

St    : Standar deviasi skor total 

p     : Proporsi siswa yang menjawab benar 

q     : Proporsi siswa yang menjawab salah (Arikunto 2002:79) 

Setelah diperoleh rpbis sebesar 0, 605 dikonsultasikan dengan tabel nilai r 

product moment sebesar 0,312. Dengan taraf signifikasi 5%, jika harga rpbis > rtabel 

yang berarti bahwa 0, 605 > 0,312 maka perangkat tes tersebut valid. ( Lampiran 

Hal 203) 

2. Analisis Reliabilitas  

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan 

hasil yang tetap (Arikunto 2006:178).  

Untuk mengetahui reliabilitas tes dalam penelitian ini digunakan rumus 

Kuder-Richardson 21(K-R21) sebagai berikut : 

                                      r11  

Keterangan: 

r11 : reliabilitas instrument 

k   : Banyaknya butir soal 

M  : Skor rata-rata 

Vt  : Varian total 

(Arikunto 2006:189) 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
=

kVt
mkM

k
k )(1

1
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Setelah diperoleh r11 sebesar 0, 885 dikonsultasikan dengan tabel nilai r 

product moment sebesar 0,312. Dengan taraf signifikasi 5%, jika harga r11 > rtabel 

yang berarti bahwa 0, 885 > 0,312 maka instrumen tersebut reliabel. ( Lampiran 

Hal 204) 

3. Indeks Kesukaran 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks 

kesukaran yang disimbolkan dengan p (proporsi). Proporsi adalah perbandingan 

antara siswa yang menjawab soal secara benar dengan jumlah seluruh siswa yang 

menjawab soal. Sedangkan soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah 

dan tidak terlalu sukar. 

Teknik perhitungannya adalah dengan menghitung beberapa testee yang 

gagal menjawab benar atau memperoleh skor nilai dibawah lulus untuk tiap-tiap 

soal. Langkah awal menentukan indeks kesukaran adalah membuat tabel kerja 

mengenai hasil jawaban responden terhadap soal-soal yang diujicobakan. 

Rumus yang digunakan : 

 

Keterangan : 

P : Indeks kesukaran 

ß : Banyaknya siswa yang menjawab benar 

JS : Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Klasifikasi indeks kesukaran sebagai berikut: 

a. 0,00 ≤ p  ≤ 0,30 maka dikategorikan soal sukar 

b. 0,30 ≤ p  ≤ 0,70 maka dikategorikan soal sedang  

JS
P β
=
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c. 0,70 ≤ p  ≤ 1,00 maka dikategorikan soal mudah  

(Arikunto 2006:207) 

 Dari hasil perhitungan IK berdasarkan kriteria, maka diperoleh: 

a.  12 soal dalam kategori sukar, 3 soal dibuang terpakai 9 soal 

b. 8 soal dalam kategori sedang, 1 soal dibuang terpakai 7 soal 

c.  31 soal dalam kategori mudah, 7 soal dibuang terpakai 24 soal 

( Lampiran Hal 205) 

4. Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(kemampuan rendah). Untuk mengetahui daya pembeda soal dapat dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Mengurutkan skor total masing-masing siswa dari yang tertinggi sampai yang 

terendah. 

b. Membagi data yang sudah terurut menjadi dua kelompok yaitu kelompok atas 

dan kelompok bawah 

c. Menghitung taraf kesukaran masing-masing kelompok 

d. Daya pembeda soal diperoleh dari taraf kesukaran kelompok atas dikurangi 

taraf kesukaran kelompok bawah. 

Rumus untuk menentukan daya pembeda : 

 

 

Keterangan : 

BA
B

B

A

A PP
J
B

J
BD −=−=
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D : Daya pembeda soal  

BA : Banyaknya jawaban benar kelompok atas 

BB: Banyaknya jawaban benar kelompok bawah 

PA : Proporsi jawaban benar kelompok atas  

PB: Proporsi jawaban benar kelompok bawah 

JA : Banyaknya peserta kelompok atas 

JB : Banyaknya peserta kelompok bawah  

Klasifikasi daya pembeda : 

0,00 ≤ D  ≤ 0,20 maka daya pembeda jelek  

0,21 ≤ D  ≤ 0,40 maka daya pembeda cukup 

0,41 ≤ D  ≤ 0,70 maka daya pembeda baik 

0,71 ≤ D  ≤ 1,00 maka daya pembeda baik sekali 

D=Negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai 

nilai D negatif sebaiknya dibuang. 

(Arikunto, 2002:218) 

Dari hasil perhitungan diperoleh DP sebesar 0,30. Berdasarkan kriteria, 

maka soal no 1 mempunyai daya beda pembeda cukup. (Lampiran Hal 

206) 

 

F. Metode Analisis Data Penelitian  

1.   Analisis Keadaan awal 

a. Uji homogenitas 
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Analisis tahap awal digunakan untuk mengetahui kondisi awal dari sampel 

antara kelompok eksperimen I dan kelompok eksperiment II apakah populasi 

bertitik tolak dari hal yang sama (homogen). Uji homogenitas digunakan untuk 

mengetahui kesamaan varians antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Untuk hal itu digunakan uji F sebagai berikut: 

 

                                              

Dengan kriteria jika harga Fhitung < F tabel  , maka Ho diterima dan jika Fhitung 

> F tabel  maka Ho ditolak (Sudjana 2002:250). 

b. Uji Normalitas Sampel 

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui sebaran data pada sampel yaitu 

pada kelompok eksperimen I dan kelompok eksperiment II berdistribusi normal 

atau tidak. Rumus yang digunakan untuk uji normalitas adalah Chi Kuadrat, 

dengan rumus sebagai berikut : 

Ei
EO ii

k

i

2

1

2 )( −
= ∑

=

χ  

 

Keterangan : 

χ : Harga chi kuadarat  

K : Banyaknya kelas interval 

Oi : Frekuensi pengalaman 

Ei : Frekuensi yang diharapkan  

Dk : Derajat kebebasan 

Kriteria pengujian: 

ecilVarianterk
esarVarianterb

F =
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Data berdistribusi normal pada sampel apabila χ2
hitung ≤ χ2 

tabel ,  dengan 

derajat kebebasan (dk) = K-3 dengan taraf signifikan 5%. Jika χ2
hitung ≥ χ2 

tabel  data 

yang dianalisis tidak berdistribusi normal (Sudjana 2002:273). 

2.   Analisis Keadaan Akhir  

Analisis akhir ini merupakan analisa data  yang diperoleh setelah 

dilaksanakan penelitian, yaitu berupa keadaan tes. Untuk mengetahui tingkat 

Think Pair Share pengaruhnya terhadap prestasi belajar Ekonomi pada pokok 

bahasan pembentukan harga pasar digunakan teknik statistika uji-t dengan rumus 

sebagai berikut:.  

Statistik t yang digunakan adalah : 

 

 

dengan : 

        
2

)1()1(

21

2
22

2
12

−+
−+−

=
nn

SnSn
S          

                              

Keterangan : 

χ1 : Nilai rata-rata kelompok eksperimen I 

χ2: Nilai rata-rata kelompok eksperimen II 

n1 : Banyaknya anggota kelompok eksperimen I 

n2 : Banyaknya anggota kelompok eksperimen II 

S1
2 : Varians kelompok eksperimen I 

S2
2 : Varians kelompok eksperimen II 

s
nn

xxt

2
1

1
1

21

+

−
=
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S : Varians Gabungan  

(Sudjana 2002:239). 

Kriteria pengujian sebagai berikut: 

Terima Ho jika : –t(1-1/2 α) < t hitung < t(1-1/2 α), dimana harga t(1-1/2 α) denfgan 

dk= (n1 + n2  -2) dan peluang (1-1/2 ά) dan taraf signifikan 5%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini adalah hasil studi lapangan 

untuk memperoleh data dengan teknik tes setelah dilakukan suatu pembelajaran 

yang berbeda antara kelompok eksperimen I dan eksperimen II. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui keefektifan hasil belajar ekonomi antara siswa yang 

diajar menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share 

dengan siswa yang diajar menggunakan metode penugasan pada materi 

pembentukan harga pasar di  SMA Negeri 2 Cepu Kabupaten Blora Tahun 

Pelajaran 2008/2009. 

1. Pelaksanaan Pembelajaran 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang terbagi dalam 2 

kelompok yaitu kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II. Kegiatan 

penelitian ini dilaksanakan dari bulan November sampai Desember 2008 pada 

siswa Kelas X-D sebagai kelompok eksperimen I dan Kelas X-F sebagai 

kelompok eksperimen II. Sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan, peneliti 

menentukan materi pelajaran dan menyusun rencana pembelajaran. Materi yang 

dipilih pembentukan harga pasar. Pembelajaran yang digunakan pada kelompok 

eksperimen I adalah metode pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share 

sedangkan untuk kelompok eksperimen II adalah metode penugasan atau resitasi. 
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a. Proses Pembelajaran Menggunakan Metode Think-Pair-Share 

Langkah pertama dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan 

metode pembelajaran Think-Pair-Share dalam penelitian ini guru terlebih dahulu 

mengkondisikan siswa  serta mengingatkan kembali materi sebelumnya. 

Kemudian guru menginformasikan kepada siswa metode yang akan digunakan 

dalam proses belajar mengajar yaitu dengan menggunakan metode Think-Pair-

Share. Selanjutnya guru mengemukakan tujuan pembelajaran serta memotivasi 

siswa untuk dapat aktif mengikuti proses belajar mengajar. 

 

 

Gambar 1. Siswa memperhatikan pennjelasan guru 
 

 
Setelah guru mengkondisikan kelas, selanjutnya memberikan satu 

permasalahan. Pada pertemuan pertama permasalahan yang dikaji mengenai 

permintaan yang merupakan bagian dari materi pembentukan harga pasar.  

 

 

 

  61 



62 
 

 

Langkah yang kedua guru meminta siswa memikirkan permasalahan 

tersebut secara mandiri dan menuliskan hasil pemikirannya masing-masing. Guru 

dalam tahap ini mengawasi aktivitas siswa dan memberikan bantuan seperlunya 

pada siswa yang kurang memahami permasalahan yang telah diberikan. Waktu 

yang diberikan sekitar lima menit, pada tahap ini siswa secara keseluruhan sudah 

dapat mengikuti pelajaran secara aktif. 

 

 

 Gambar 2. Guru mengawasi aktivitas siswa dan membantu siswa 
 

  
Selanjutnya siswa diminta untuk mendiskusikan hasil pemikirannya secara 

berpasangan, yaitu dengan teman sebangku masing-masing. Guru 

mengorganisasikan siswa untuk berpasangan dan memberi kesempatan pada siswa 

untuk mendiskusikan jawaban yang menurut mereka paling benar atau paling 

menyakinkan dengan alokasi waktu sekitar lima menit. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran ini dilengkapi dengan LKS sebagai penunjang kegiatan belajar 

mengajar.  
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 Gambar 3. Siswa sedang berdiskusi dengan teman sebangku untuk    
menyelesaikan masalah 

 
 

Setelah itu guru menunjuk salah satu kelompok kemudian diminta untuk 

mengungkapkan hasil pemikirannya di depan kelas. Guru meminta siswa 

menjelaskan permasalahan yang terjadi yaitu bagaimanakah terbentuknya harga 

pasar dimulai dari permintaan, penawaran dan proses terbentuknya harga pasar. 

Selanjutnya urut hingga enam pasang kelompok atau sudah dari seperempat 

pasangan yang ada. 

 

 

Gambar 4. Siswa sedang mempresentasikan hasil diskusi 
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Langkah terakhir dalam proses pembelajaran ini guru membantu siswa 

untuk merefleksikan jawaban yang telah mereka sampaikan, atau dengan cara 

mengadakan evaluasi terhadap hasil pemecahan masalah yaitu bagaimanakah 

terbentuknya harga pasar. 

Proses pembelajaran dengan menggunakan metode Think-Pair-Share pada 

materi pembentukan harga pasar dilakukan selama empat kali pertemuan. Secara 

keseluruhan proses pembelajaran sudah berjalan baik namun perlu adanya 

motivasi yang lebih kepada siswa agar lebih aktif dalam proses belajar mengajar. 

Hal ini sesuai dengan hasil observasi seperti terungkap pada tabel berikut: 

Tabel 4.1. Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran metode  

              think pair share 
No  Aktivitas siswa yang diamati Penilaian  
1 Memperhatikan / mendengarkan secara aktif Baik 
2 Siswa memformulasikan gagasan tertulis terhadap 

permasalahan yang telah diberikan oleh guru 
Baik 

3 Saling bertanya, menjelaskan, berdiskusi dalam kelompok Baik 
4 Menyampaikan gagasan atau jawaban (lisan)/ 

mempresentasikan hasil karya dan menjawab pertanyaan  
Cukup 

5 Memberi tanggapan secara lisan dan mengajukan pertanyaan Cukup  
6 Penggunaan Sumber Belajar Baik 

7 Penghargaan Terhadap Siswa Baik 
8 Pelaksanaan Evaluasi Baik sekali 
( Lampiran Hal 102) 

Terlihat dari tabel di atas, perhatian siswa sudah baik, demikian juga ketika 

siswa harus berfikir dan memformulasikan gagasan secara individu sudah baik. 

Siswa dalam berdiskusi dengan pasangan kelompoknya dan saling bertanya juga 

baik. Keberanian siswa untuk mempresentasikan jawaban dan menjawab 

pertanyaan tergolong cukup, namun demikian hal memberi tanggapan secara lisan 
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dan mengajukan pertanyaan masih tergolong cukup. Penggunaan sumber belajar 

siswa sudah baik. 

b. Proses Pembelajaran Menggunakan Metode Penugasan 

Langkah pertama dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan 

metode penugasan dalam penelitian ini yang pertama guru memberikan penjelasan 

kepada siswa tentang materi yang akan diajarkan yaitu pembentukan harga pasar. 

Pada pertemuan pertama masalah yang dikaji mengenai permintaan yang 

merupakan bagian dari materi pembentukan harga pasar. Guru juga 

menginformasikan tentang metode yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran yaitu metode penugasan. Aktivitas siswa memperhatikan penjelasan 

dari guru apa yang harus dilakukan. 

Langkah berikutnya guru memberikan latihan berupa soal-soal sebagai 

lembar kerja siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang telah disampaikan 

oleh guru. Siswa diminta untuk mendefinisikan serta mencari pengertian dari 

permasalahan yaitu terjadinya harga pasar yang dimulai dari permintaan, 

penawaran, sampai bagaimanakah proses terbentuknya harga di pasar.  

Pemberian tugas yaitu setiap terjadinya pertemuan belajar mengajar, tugas 

diberikan dengan cara per sub materi yaitu ada tiga meliputi permintaan, 

penawaran dan proses terbentuknya harga pasar. 

Tugas yang telah diberikan kemudian dikerjakan oleh siswa dengan aloksai 

waktu sekitar 20 menit. Dalam tahap ini guru memberikan bimbingan dan 

memotivasi agar anak mau mengerjakan secara sungguh-sungguh. 
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Gambar 5. Siswa sedang mengerjakan tugas 

 

Kemudian hasil tugas yang telah diselesaikan oleh siswa dikumpulkan 

kepada guru, kemudian guru mendiskusikan kesulitan dalam pengerjaan tugas 

kepada seluruh siswa.  

Aktivitas siswa dalam tahap ini pada pertemuan pertama kurang aktif dalam 

mengikuti pelajaran yaitu pada tahap mendiskusikan hasil pekerjaan mereka. 

Tetapi pada pertemuan selanjutnya sudah tampak aktivitas siswa yang lebih aktif 

yaitu siswa sudah mulai bertanya atau mengemukakan pendapatnya. Secara 

keseluruhan proses belajar mengajar mengalami perbaikan pada pertemuan 

berikutnya. Hal ini sesuai dengan hasil observasi tentang aktivitas siswa dalam 

mengikuti pembelajaran dengan metode penugasan sebagai berikut: 
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Tabel 4.2. Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran dengan 

metode penugasan 

No Aktivitas yang diamati Penilaian 

1 Keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran Cukup 
 

2 Diberikan dorongan sehingga anak mau 
mengerjakan tugas 

Baik 

3 Pemberian petunjuk atau sumber yang dapat 
membantu pekerjaan siswa 

Baik 

4 Laporan siswa baik lisan / tertulis dari apa yang 
telah dikerjakannya 

Cukup  

5 Ada tanya jawab / diskusi kelas Cukup  
6 Penghargaan Terhadap Siswa 

 
Baik 

7 Penilaian hasil pekerjaan siswa  
 

Baik Sekali 

  ( Lampiran Hal 106) 

Terlihat dari tabel di atas, keaktifan siswa masih cukup, demikian juga 

ketika sedang diskusi kelas dan laporan siswa baik lisan maupun tulisan. Namun 

demikian minat siswa dalam mengerjakan tugas sudah baik. Aktivitas guru ketika 

memberi petunjuk atau sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa sudah baik. 

Guru juga sudah memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk mengerjakan 

tugas dan memberikan bimbingan, dorongan kepada siswa untuk mengerjakan 

tugas. Pada akhir proses pembelajaran materi pembentukan harga pasar maka guru 

mengadakan evaluasi dengan cara tes tertulis. 
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2. Hasil Belajar 

Rata-rata hasil belajar sebelum pembelajaran dari kelompok eksperimen I 

dan kelompok eksperimen II dapat dilihat dari data pre test dan post tes seperti 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.3. Deskriptif Hasil Belajar Kelompok Eksperimen I dan 

Kelompok Eksperimen II 

Data Kelompok N Mean s2 S 
Pre test Eksperimen I 40 44,00 143,1795 11,966 

Eksperimen II 40 43,83 132,5071 11,511 
Post 
test 

Eksperimen I 40 72,30 62,6769 7,917 
Eksperimen II 40 66,08 64,0199 8,001 

 

Berdasarkan tabel tersebut, tampak bahwa pada kelompok eksperimen I 

diperoleh nilai rata-rata hasil pre test mencapai 44,00 dan setelah pembelajaran 

menggunakan metode kooperatif tipe Think-Pair-Share meningkat menjadi 72,30 

sedangkan untuk metode penugasan diperoleh rata-rata sebesar 43,83 dan 

meningkat menjadi 66,08. Untuk melihat perbedaan data hasil pre test dan post 

test antara kelompok ekaperimen I dan eksperimen II dapat dilihat dari hasil uji t. 

Sebagai syarat pengujian ini adalah data berdistribusi normal. 

3. Hasil Uji Normalitas 

Syarat pengujian hipotesis menggunakan statistik parametrik adalah 

terdistribusi normal, oleh karena itu sebelum data ini diuji hipotesisnya 

menggunakan statistik t, dilakukan uji normalitas data. Dalam penelitian ini 

kenormalan data menggunakan Chi square, jika diperoleh nilai χ2
hitung > χ2

tabel, 

dapat disimpulkan bahwa data tersebar tidak secara normal. Hasil pengujian 

normalitas data dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.4. Data Hasil Uji Normalitas 

Kelompok Data χ2
hitung dk χ2

tabel Keterangan
Eksperimen I Pre test 6,5497 3 7,81 Normal 

Post test 6,9320 3 7,81 Normal 
Eksperimen 

II 
Pre test 6,2383 3 7,81 Normal 
Post test 3,3359 3 7,81 Normal 

 

Terlihat dari tabel tersebut, nilai χ2
hitung untuk masing-masing data kurang 

dari χ2
tabel pada dk = k-3 = 6-3 = 3 yaitu 7,81, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil analisis ini, maka untuk pengujian 

hipotesis selanjutnya digunakan uji t. 

4. Perbedaan Hasil Belajar antara Kelompok Eksperimen Dan Kelompok 

Kontrol 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t dengan jenis 

independent samples test. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel 7 

berikut. 

Tabel 4.5. Uji Hipotesis 

Data Kelompok n Mean s2 Fhitung Ftabel thitung ttabel 

Pre 
test 

Eksperimen 40 44,00 143,1795 1,0805 1,89 0,067 1,99 
Kontrol 40 43,83 132,5071 

Post 
test 

Eksperimen 40 72,30 62,6769 1,0214 1,89 3,498 1,99 
Kontrol 40 66,08 64,0199 

*) H0 ditolak (berbeda nyata) 

 

Bedasarkan tabel tersebut, diperoleh Fhitung untuk data pre test sebesar 

1,0805 dan untuk data post test sebesar 1,0214. Nilai F tersebut kurang dari Ftabel 

(1,99) yang berarti secara nyata varians data pre test dan post test dari dua 
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kelompok tidak berbeda nyata, sehingga pengujian hipotesis menggunakan uji t 

dengan equal variances assumed. 

Berdasarkan hasil uji t untuk data pre test diperoleh thitung = 0,067 pada 

interval -1,99 sampai dengan 1,99 sehingga hipotesis nihil diterima. Hal ini berarti 

rata-rata pre test dari kedua kelompok tidak berbeda nyata. 

Berdasarkan hasil uji t untuk data post test diperoleh thitung = 3, 498 > ttabel 

(1,99) sehingga hipotesis nihil ditolak. Hal ini berarti secara signifikan ada 

perbedaan rata-rata post test antara kelompok eksperimen I dan kelompok 

eksperimen II, dimana rata-rata kelompok eksperimen I sebesar 72,30 lebih tinggi 

daripada kelompok eksperimen II yang hanya mempunyai rata-rata sebesar 66,08. 

 

B. Pembahasan 

Pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share 

merupakan suatu pembelajaran dengan struktur sederhana dan terdiri atas tiga 

tahap yaitu berpikir secara mandiri, berpikir secara berpasangan, dalam 

kelompoknya dan dilanjutkan dengan penyampaian hasil diskusi pada kelompok-

kelompok lain. Think-Pair-Share memiliki prosedur yang ditetapkan secara 

eksplisit untuk memberi siswa lebih banyak waktu untuk berfikir, menjawab, dan 

saling membantu satu sama lain (Ibrahim 2000:26). 

Pada tahap pertama guru memberikan suatu permasalahan kepada siswa, 

kemudian siswa dituntut untuk berpikir secara mandiri. Pada tahap ini ada satu 

point yang dikembangkan yaitu sikap kemandirian dan tanggungjawab secara 

pribadi.  
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Pada tahap kedua yaitu hasil pemikiran individu digabungkan, didiskusikan 

melalui kelompok. Dalam tahap ini sikap kerjasama sangat dikembangkan untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan. Pada tahap selanjutnya guru memberikan 

kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok di depan kelas sampai 

seperempat dari jumlah kelompok yang ada dalam satu kelas. Presentasi ini 

merupakan bentuk pengembangan sikap siswa agar siswa berani menyampaikan 

pendapat di depan umum. Tahap-tahap pembelajaran tersebut pada prinsipnya 

membentuk kemandirian, kerjasama, rasa tanggungjawab yang berpengaruh pada 

hasil belajar siswa. Sesuai yang diungkapkan Johnson&Johnson dalam Anita Lie 

(2004:31), Think-Pair-Share merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang merupakan sistem kerja atau belajar kelompok yang terstruktur, 

yang didalamnya terdapat lima unsur pokok yaitu saling ketergantungan positif, 

tanggungjawab individual, interaksi personal, keahlian kerjasama dan proses 

kelompok. 

Peran guru dalam pembelajaran tidak lain sebagai fasilitator, moderator, 

motivator dan evaluator pada proses belajar yang selanjutnya mengarahkan / 

membimbing jawaban-jawaban siswa yang benar. 

Berbeda dengan pembelajaran menggunakan metode penugasan (resitasi), 

guru hanya memberikan gambaran secara umum, kemudian memberikan 

permasalahan pada siswa untuk mencari solusi permasalahan dalam bentuk tugas. 

Ketika pembelajaran guru menyerahkan sepenuhnya kepada siswa untuk 

mengerjakan tugas-tugas, dan pada tahap selanjutnya tugas dikumpulkan kepada 

guru dan dievaluasi secara bersama-sama. Dalam proses pembelajaran dengan 
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metode ini siswa kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap permasalahan 

yang telah diberikan oleh guru. Guru harus lebih aktif untuk memotivasi siswa 

sehingga pembelajaran berlangsung dengan baik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penggunaan metode 

pembelajaran kooperatif tipe think pair share. Salah satu cara untuk mengetahui 

tingkat keefektifan metode pembelajaran kooperatif tipe think pair share adalah 

dengan membandingkan hasil belajar yang dicapai siswa yang melakukan proses 

pembelajaran melalui metode pembelajaran kooperatif tipe think pair share 

dengan siswa yang melakukan proses pembelajaran melalui metode pembelajaran 

penugasan. 

Rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen I dengan metode Think-Pair-

Share sebesar 72,30 dan rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen II dengan 

metode penugasan sebesar 66,08. Berdasarkan uji perbedaan rata-rata dengan 

pihak kanan diperoleh thitung  = 3,498 > ttabel = 1,99. Karena thitung > ttabel maka H0 

ditolak dan Ha diterima yang berarti pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-

Share lebih efektif daripada metode penugasan. 

Pembelajaran pada kelompok eksperimen I secara nyata lebih baik daripada 

kelompok eksperimen II karena keaktifan siwa pada kelompok eksperimen ini 

lebih tinggi, di samping itu karena adanya kerjasama yang baik antar siswa. 

Pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share menganut sistem gotong royong 

yang dapat mencegah timbulnya agresivitas dalam sistem kompetisi dan 

keterasingan dalam sistem individu tanpa mengorbankan aspek kognitif. 

Pembelajaran ini mampu menciptakan norma-norma pro akademik di kalangan 
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siswa yang mempunyai dampak terhadap hasil belajar. Dengan adanya sistem 

gotong royong, bagi siswa yang merasa mampu akan memberikan masukan yang 

berarti bagi teman kelompoknya pada saat melakukan diskusi maupun 

mengemukakan pendapat. Kondisi ini berdampak positif terhadap hasil belajar 

siswa, sebab siswa akan merasa nyaman mendapat bantuan dari teman lainnya 

daripada oleh gurunya. 

Keberhasilan yang ingin dicapai tercipta juga karena hubungan antar 

personil yang saling mendukung, saling membantu dan peduli. Siswa yang lemah 

mendapat masukan dari siswa yang relatif kuat, sehingga menumbuhkan motivasi 

belajarnya. Motivasi inilah yang berdampak positif terhadap hasil belajar. Secara 

umum terjadinya perbedaan hasil belajar dimungkinkan karena dalam 

pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share dikembangkan ketrampilan 

berpikir kritis dan kerjasama, hubungan antara pribadi yang positif dari latar 

belakang yang berbeda, menerapkan bimbingan antar teman, dan tercipta 

lingkungan yang menghargai nilai-nilai ilmiah yang dapat membangun motivasi 

belajar pada siswa. Melalui pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share 

keaktifan siswa lebih tinggi karena siswa lebih mendapatkan pengalaman 

langsung daripada kelompok eksperimen II yang menggunakan metode 

penugasan. Hasil penelitan ini juga sesuai dengan hasil penelitian 

Johnson&Johnson (dalam Nurhadi dkk 2003,62) menunjukkan adanya berbagai 

keunggulan pembelajaran kooperatif antar lain sebagai berikut: (1) Memudahkan 

siswa melakukan penyesuaian sosial, (2) Mengembangkan kegembiraan belajar 

yang sejati, 3) Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, 
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ketrampilan, informasi, perilaku sosial dan pandangan, (4) Meningkatkan rasa 

saling percaya kepada sesama manusia, (5) Meningkatkan kesediaan 

menggunakan ide orang lain yans dirasakan lebih baik, (6) Meningkattkan 

motivasi belajar intrinsik, (7) Meningkatkan sikap positif terhadap belajar dan 

pengalaman belajar . 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

1. Penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan siswa lebih tinggi karena siswa 

lebih mendapatkan pengalaman langsung dan peran guru dalam pembelajaran 

tidak lain sebagai fasilitator, moderator, motivator dan evaluator pada proses 

belajar yang selanjutnya mengarahkan/ membimbing jawaban-jawaban siswa 

yang benar, berbeda dengan pembelajaran menggunakan metode penugasan 

(resitasi), guru hanya memberikan gambaran secara umum, kemudian 

memberikan permasalahan pada siswa untuk mencari solusi permasalahan 

dalam bentuk tugas, guru dituntut harus lebih aktif untuk memotivasi siswa 

sehingga pembelajaran berlangsung dengan baik. 

2. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share lebih efektif daripada 

metode penugasan dalam meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa kelas X 

SMA Negeri 2 Cepu Tahun Pelajaran 2008/2009 pada materi pembentukan 

harga pasar. Hal ini disebabkan karena pada pembelajaran menggunakan 

metode Think-Pair-Share lebih ditekan pada belajar mandiri, bekerjasama 

dalam kelompok dan presentasi yang berpengaruh terhadap hasil belajar 

sehingga metode ini sangat efektif digunakan. Sedangkan pada metode resitasi 

siswa hanya dituntut menyelesaikan masalah baik secara individu atau 
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kelompok. Proses pembelajaran ini lebih menitikberatkan guru sebagai 

motivator agar siswa mau mengerjakan tugasnya. 

 

B. Saran  

1. Guru dapat menerapkan pembelajaran dengan metode Think-Pair-Share serta 

mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran 

2. Guru dapat memvariasikan metode Think-Pair-Share dengan metode lainnya 

sehingga diperoleh metode yang lebih sesuai karakteristik materi dan kondisi 

siswa 

3. Penelitian ini hanya sebatas mengetahui keefektifan penggunaan metode 

Think-Pair-Share yang dibandingkan dengan metode penugasan sehingga 

diketahui perbedaan hasil belajarnya.  
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS X D (Eksperimen 1) 
METODE THINK PAIR SHARE 

SMA NEGERI 2 CEPU 
 

No Nama Siswa L / P 
1 Achmad Sarani L 
2 Agung Deni Indrawan L 
3 Agus Setiawan L 
4 Aldy Alpianto L
5 Arik Widianto L 
6 Aris Munandar L 
7 Awit Wijanarko L 
8 Deni Asri Nugraheni P 
9 Deni Fiki Ariandes L 
10 Diah Wahyuningtias P 
11 Doni Rudianto L 
12 Dwi Ernawati P 
13 Ghiva Hagitha Putri P 
14 Maria Ayu Triningtyas P 
15 Ma’ruf L 
16 Memeds Adilaksono Wibowo L 
17 Muhammad Ali Yusuf Alfaradiba L 
18 Murdiyansah L 
19 Nantya Nanda Rabita P 
20 Neni Erma P 
21 Niken Diana Ayu Septiani P 
22 Prista Suci Juwita Sari P 
23 Puji Astutik P 
24 Purnawasih Yuliani P 
25 Ratna Novitasari P 
26 Rika Ardiyanto L 
27 Ririn Leanawati P 
28 Sa’adatun Yuliana P 
29 Sabella Ovi Arminda Putri P 
30 Sari Riski Lestari P 
31 Seftiyan Ispraditya L 
32 Siswati P 
33 Siti Uswatun Kasanah P 
34 Sony Riswanto L 
35 Sri Astutik P 
36 Stefani Gabriella Hutting P 
37 Sujiyanto L 
38 Supriyanto L 
39 Susi Prehhaten P 
40 Susiani P 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS X F (Eksperimen 2) 
METODE PENUGASAN 
SMA NEGERI 2 CEPU 

 
No Nama Siswa L / P 
1 Amanda Bening Damarreski P 
2 Andi Susilo L 
3 Andi Wiptiyo Utomo L 
4 Angger Nara Haksara L
5 Ayu Ningpridanti P 
6 Bagus Prabowo adi Saputro L 
7 Dadang Komarudin L 
8 Dewi Murniati P 
9 Eko Aji Rahayu L 
10 Endri L 
11 Etty Puji Lestari P 
12 Guruh Pitri Sektiono L 
13 Handika Krisna Bayu Putra L 
14 Ida Tri Wahyuni P 
15 Ika Mediana P 
16 Ira Kristina P 
17 Kardiyanto L 
18 Martin Dwi Yuliana P 
19 Maryono L 
20 Mei Nike Susanti P 
21 Minarti P 
22 Moh. Arga Nugraha Santosa L 
23 Muhamad Fahrudin Irianto L 
24 Nur Imamah Rohmawati  P 
25 Puji Sri Asih P 
26 Rimza Amigos Mathulenzi L 
27 Rio Prastyo L 
28 Rizki Gita Anwar P 
29 Shella Qurainia Sari  P 
30 Siswanto L 
31 Sovia Catur wulandari P 
32 Sri Eka Ufitasari P 
33 Suhartini Sri Handayani P 
34 Sulasih P 
35 Susanah P 
36 Unggul Widhiantho L 
37 Wahyu Tunggul Wibowo L 
38 Yuni Astutik P 
39 Zara Novitasari P 
40 Bitta Khairunisa P 
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RENCANA PEMBELAJARAN 

(Think Pair Share) 

01 

Satuan Pendidikan : SMA 

Mata Pelajaran : Ekonomi 

Kelas/ Semester : X / 1 

Materi   : Pembentukan Harga Pasar 

Sub Materi  : Permintaan 

Alokasi Waktu : 1 x 45 menit 

Standar Kompetensi : Memahami dan dapat mengartikan 

permintaan, mengklasifikasi 

macam-   macam permintaan, 

membuat kurva permintaan 

 

A. Kompetensi Dasar 

Kemampuan memahami dan menganalisis permintaan barang dan jasa 

B. Indikator 

a. Mendeskripsikan pengertian permintaan barang dan jasa 

b. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 

c. Mendeskripsikan hukum permintaan 

d. Menggambar kurva permintaan 

C. Kelengkapan Pembelajaran 

1. Buku Siswa 

2. LKS 

D. Strategi Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran : Pembelajaran Kooperatif 

2. Metode   : Pembelajaran Think Pair Share 
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E. Pelaksanaan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (± 5 menit) 

a. Apersepsi, guru mengingatkan kembali materi sebelumnya 

b. Guru menginformasikan metode pembelajaran yang akan digunakan 

yaitu pembelajaran Think Pair Share 

c. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran 

d. Guru membagi kelompok secara berpasangan 

e. Motivasi  

2. Kegiatan Inti (± 35 menit) 

Langkah 
ke 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1 Guru menyampaikan pertanyaan  
 -  Guru mengajukan permasalahan untuk 

mengartikan pengertian permintaan, 
mengklasifikasi macam-macam 
permintaan, membuat kurva 
permintaan 

-  Siswa memperhatikan / 
mendengarkan dengan 
aktif penjelasan dan 
pertanyaan dari guru 

2 Siswa berpikir secara individual 
 -  Guru meminta siswa untuk 

memikirkan pertanyaan tersebut 
untuk beberapa saat dan menuliskan 
hasil pemikiran masing-masing 

-  Guru mengawasi aktivitas siswa dan 
memberikan bantuan seperlunya 

-  Siswa memikirkan 
pertanyaan yang 
disampaikan guru secar 
mandiri beberapa saat 

-  Siswa menuliskan hasil 
pemikiran masing-masing  

3 Setiap siswa berdiskusi dengan pasangannya 
 - Guru membagikan LKS yang 

merupakan pengembangan dari 
permasalahan yang diajukan 

- Guru mengawasi dan memberikan 
bantuan seperlunya 

-  Siswa mendiskusikan hasil 
pemikiran masing-masing 
dari permasalahan awal 
dan pertanyaan yang ada 
di LKS dengan 
pasangannya  

4 Siswa / kelompok berbagi jawaban dengan seluruh kelas 
 - Guru meminta siswa untuk berbagi 

jawaban dengan seluruh kelas 
- Guru mengamati dan membimbig 

siswa seperlunya 
- Guru mengumpulkan hasil jawaban 

individu dan kelompok 

- Siswa secara individu atau 
kelompok berbagi dengan 
seluruh kelas tentang hasil 
diskusi mereka 

- Individu/ kelompok yang 
lain diberi kesempatan 
untuk berbagi atau 
memberikan pendapat 
terhadap hasil diskusi 
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kelompok tersebut  
5 Menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah 
 - Guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi yang telah 
didiskusikan 

- Guru memberikan evaluasi 

- Siswa dengan bimbingan 
guru menyimpulkan 
materi yang telah 
didiskusikan 

- Siswa mengejakan soal-
saol evaluasi 

 

3. Penutup (± 5 menit) 

- Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi yang 

akan sudah dibahas 

 

 

 

 

Mengetahui  

Guru Mata Pelajaran   

Ekonomi 

 

 

       Indah Prihatiningsih, S.Pd 

       NIP 500 141 049 
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RENCANA PEMBELAJARAN 

(Think Pair Share) 

02 

Satuan Pendidikan : SMA 

Mata Pelajaran : Ekonomi 

Kelas/ Semester : X / 1 

Materi   : Pembentukan Harga Pasar 

Sub Materi  : Penawaran 

Alokasi Waktu : 1 x 45 menit 

Standar Kompetensi : Memahami dan dapat mengartikan 

penawaran, mengklasifikasi 

macam-   macam penawaran, 

membuat kurva penawaran 

 

A. Kompetensi Dasar 

Kemampuan memahami dan menganalisis penawaran barang dan jasa 

B. Indikator 

a. Mendeskripsikan pengertian penawaran barang dan jasa 

b. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran 

c. Mendeskripsikan hukum penawaran 

d. Menggambar kurva penawaran 

C. Kelengkapan Pembelajaran 

1. Buku Siswa 

2. LKS 

D. Strategi Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran : Pembelajaran Kooperatif 

2. Metode  : Pembelajaran Think Pair Share 
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E. Pelaksanaan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (± 5 menit) 

a. Apersepsi, guru mengingatkan kembali materi sebelumnya 

b. Guru menginformasikan metode pembelajaran yang akan digunakan 

yaitu pembelajaran Think Pair Share 

c. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran 

d. Guru membagi kelompok secara berpasangan 

e. Motivasi  

2. Kegiatan Inti (± 35 menit) 

Langkah 
ke 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1 Guru menyampaikan pertanyaan  
 -  Guru mengajukan permasalahan untuk 

mengartikan pengertian penawaran, 
mengklasifikasi macam-macam 
penawaran, membuat kurva 
penawaran 

-  Siswa memperhatikan / 
mendengarkan dengan 
aktif penjelasan dan 
pertanyaan dari guru 

2 Siswa berpikir secara individual 
 -  Guru meminta siswa untuk 

memikirkan pertanyaan tersebut 
untuk beberapa saat dan menuliskan 
hasil pemikiran masing-masing 

-  Guru mengawasi aktivitas siswa dan 
memberikan bantuan seperlunya 

-  Siswa memikirkan 
pertanyaan yang 
disampaikan guru secar 
mandiri beberapa saat 

-  Siswa menuliskan hasil 
pemikiran masing-masing  

3 Setiap siswa berdiskusi dengan pasangannya 
 - Guru membagikan LKS yang 

merupakan pengembangan dari 
permasalahan yang diajukan 

- Guru mengawasi dan memberikan 
bantuan seperlunya 

-  Siswa mendiskusikan hasil 
pemikiran masing-masing 
dari permasalahan awal 
dan pertanyaan yang ada 
di LKS dengan 
pasangannya  

4 Siswa / kelompok berbagi jawaban dengan seluruh kelas 
 - Guru meminta siswa untuk berbagi 

jawaban dengan seluruh kelas 
- Guru mengamati dan membimbig 

siswa seperlunya 
- Guru mengumpulkan hasil jawaban 

individu dan kelompok 

- Siswa secara individu atau 
kelompok berbagi dengan 
seluruh kelas tentang hasil 
diskusi mereka 

- Individu/ kelompok yang 
lain diberi kesempatan 
untuk berbagi atau 
memberikan pendapat 
terhadap hasil diskusi 
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kelompok tersebut  
5 Menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah 
 - Guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi yang telah 
didiskusikan 

- Guru memberikan evaluasi 

- Siswa dengan bimbingan 
guru menyimpulkan 
materi yang telah 
didiskusikan 

- Siswa mengejakan soal-
saol evaluasi 

 

3. Penutup (± 5 menit) 

- Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi yang 

akan sudah dibahas 

 

 

 

 

Mengetahui  

Guru Mata Pelajaran 

Ekonomi 

 

 

       Indah Prihatiningsih, S.Pd 

       NIP 500 141 049 
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RENCANA PEMBELAJARAN 
(Think Pair Share) 

03 
Satuan Pendidikan : SMA 
Mata Pelajaran : Ekonomi 
Kelas/ Semester : X / 1 
Materi   : Pembentukan Harga Pasar 
Sub Materi  : Harga Keseimbangan 
Alokasi Waktu : 1 x 45 menit 
Standar Kompetensi : Memahami dan dapat mengartikan 

terbentuknya harga keseimbangan 
 

A. Kompetensi Dasar 

Kemampuan memahami dan menganalisis harga keseimbangan 

B. Indikator 

a. Mendeskripsikan pengertian harga keseimbangan 

b. Mendeskripsikan proses terbentuknya harga keseimbangan 

c. Menjelaskan harga keseimbangan dalam kurva dan tabel 

C. Kelengkapan Pembelajaran 

1. Buku Siswa 

2. LKS 

D. Strategi Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran : Pembelajaran Kooperatif 

2. Metode  : Pembelajaran Think Pair Share 

E. Pelaksanaan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (± 5 menit) 

a. Apersepsi, guru mengingatkan kembali materi sebelumnya 

b. Guru menginformasikan metode pembelajaran yang akan digunakan 

yaitu pembelajaran Think Pair Share 

c. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran 

d. Guru membagi kelompok secara berpasangan 

e. Motivasi  
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2. Kegiatan Inti (± 35 menit) 

Langkah 
ke 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1 Guru menyampaikan pertanyaan  
 -  Guru mengajukan permasalahan untuk 

mengartikan pengertian harga 
keseimbangan, membuat daftar 
terbentukya harga pasar dalam kurva 
dan table 

-  Siswa memperhatikan / 
mendengarkan dengan 
aktif penjelasan dan 
pertanyaan dari guru 

2 Siswa berpikir secara individual 
 -  Guru meminta siswa untuk 

memikirkan pertanyaan tersebut 
untuk beberapa saat dan menuliskan 
hasil pemikiran masing-masing 

-  Guru mengawasi aktivitas siswa dan 
memberikan bantuan seperlunya 

-  Siswa memikirkan 
pertanyaan yang 
disampaikan guru secar 
mandiri beberapa saat 

-  Siswa menuliskan hasil 
pemikiran masing-masing  

3 Setiap siswa berdiskusi dengan pasangannya 
 - Guru membagikan LKS yang 

merupakan pengembangan dari 
permasalahan yang diajukan 

- Guru mengawasi dan memberikan 
bantuan seperlunya 

-  Siswa mendiskusikan hasil 
pemikiran masing-masing 
dari permasalahan awal 
dan pertanyaan yang ada 
di LKS dengan 
pasangannya  

4 Siswa / kelompok berbagi jawaban dengan seluruh kelas 
 - Guru meminta siswa untuk berbagi 

jawaban dengan seluruh kelas 
- Guru mengamati dan membimbig 

siswa seperlunya 
- Guru mengumpulkan hasil jawaban 

individu dan kelompok 

- Siswa secara individu atau 
kelompok berbagi dengan 
seluruh kelas tentang hasil 
diskusi mereka 

- Individu/ kelompok yang 
lain diberi kesempatan 
untuk berbagi atau 
memberikan pendapat 
terhadap hasil diskusi 
kelompok tersebut  

5 Menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah 
 - Guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi yang telah 
didiskusikan 

 
- Guru memberikan evaluasi 

- Siswa dengan bimbingan 
guru menyimpulkan 
materi yang telah 
didiskusikan 

- Siswa mengejakan soal-
saol evaluasi 

 

3. Penutup (± 5 menit) 



89 
 

 

- Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi yang 

akan sudah dibahas 

 

 

 

 

Mengetahui  

Guru Mata Pelajaran 

Ekonomi 

 

 

       Indah Prihatiningsih, S.Pd 

       NIP 500 141 049 
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RENCANA PEMBELAJARAN 

(Think Pair Share) 

04 

Satuan Pendidikan : SMA 

Mata Pelajaran : Ekonomi 

Kelas/ Semester : X / 1 

Materi   : Pembentukan Harga Pasar 

Sub Materi : Elastisitas Permintaan dan 

Elastisitas  Penawaran 

Alokasi Waktu : 1 x 45 menit 

Standar Kompetensi :  Memahami dan dapat mengertikan 

elastisitas, mengklasifikasi macam-

macam elastisitas, menghitung 

elastisitas dengan menggunakan 

tabel, grafik dan matematematis. 

 

A. Kompetensi Dasar 

Kemampuan memahami dan menganalisis harga keseimbangan 

B. Indikator 

a. Mendeskripsikan pengertian elastisitas dan macam-macam elastisitas 

b. Menghitung elastisitas permintaan dan penawaran dengan menggunakan 

tabel, grafik dan matematis 

C. Kelengkapan Pembelajaran 

1. Buku Siswa 

2. LKS 

D. Strategi Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran : Pembelajaran Kooperatif 

2. Metode  : Pembelajaran Think Pair Share 
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E. Pelaksanaan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (± 5 menit) 

a. Apersepsi, guru mengingatkan kembali materi sebelumnya 

b. Guru menginformasikan metode pembelajaran yang akan digunakan 

yaitu pembelajaran Think Pair Share 

c. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran 

d. Guru membagi kelompok secara berpasangan 

e. Motivasi  

 

2. Kegiatan Inti (± 35 menit) 

Langkah 
ke 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1 Guru menyampaikan pertanyaan  
 -  Guru mengajukan permasalahan untuk 

mengartikan pengertian elastisitas 
dan macam-macam elastisitas. 

-    Menghitung elastisitas permintaan 
dan penawaran dengan menggunakan 
tabel, grafik dan matematis. 

-  Siswa memperhatikan / 
mendengarkan dengan 
aktif penjelasan dan 
pertanyaan dari guru 

2 Siswa berpikir secara individual 
 -  Guru meminta siswa untuk 

memikirkan pertanyaan tersebut 
untuk beberapa saat dan menuliskan 
hasil pemikiran masing-masing 

-  Guru mengawasi aktivitas siswa dan 
memberikan bantuan seperlunya 

-  Siswa memikirkan 
pertanyaan yang 
disampaikan guru secar 
mandiri beberapa saat 

-  Siswa menuliskan hasil 
pemikiran masing-masing  

3 Setiap siswa berdiskusi dengan pasangannya 
 - Guru membagikan LKS yang 

merupakan pengembangan dari 
permasalahan yang diajukan 

- Guru mengawasi dan memberikan 
bantuan seperlunya 

-  Siswa mendiskusikan hasil 
pemikiran masing-masing 
dari permasalahan awal 
dan pertanyaan yang ada 
di LKS dengan 
pasangannya  

4 Siswa / kelompok berbagi jawaban dengan seluruh kelas 
 
 
 
 
 
 
 

- Guru meminta siswa untuk berbagi 
jawaban dengan seluruh kelas 

- Guru mengamati dan membimbig 
siswa seperlunya 

- Guru mengumpulkan hasil jawaban 
individu dan kelompok 

- Siswa secara individu atau 
kelompok berbagi dengan 
seluruh kelas tentang hasil 
diskusi mereka 

- Individu/ kelompok yang 
lain diberi kesempatan 
untuk berbagi atau 



92 
 

 

 
 
 
 
 

memberikan pendapat 
terhadap hasil diskusi 
kelompok tersebut  

5 Menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah 
 - Guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi yang telah 
didiskusikan 

 
- Guru memberikan evaluasi 

- Siswa dengan bimbingan 
guru menyimpulkan 
materi yang telah 
didiskusikan 

- Siswa mengejakan soal-
saol evaluasi 

 

3. Penutup (± 5 menit) 

- Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi yang akan 

sudah dibahas 

 

 

 

 

Mengetahui  

Guru Mata Pelajaran 

Ekonomi 

 

 

       Indah Prihatiningsih, S.Pd 

       NIP 500 141 049 
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RENCANA PEMBELAJARAN 

(Penugasan/Resitasi) 

01 

Satuan Pendidikan : SMA 

Mata Pelajaran : Ekonomi 

Kelas/ Semester : X / 1 

Materi   : Pembentukan Harga Pasar 

Sub Materi  : Permintaan 

Alokasi Waktu : 1 x 45 menit 

Standar Kompetensi : Memahami dan dapat mengartikan 

permintaan, mengklasifikasi 

macam-   macam permintaan, 

membuat kurva permintaan 

 

A. Kompetensi Dasar 

Kemampuan memahami dan menganalisis permintaan barang dan jasa 

B. Indikator 

a. Mendeskripsikan pengertian permintaan barang dan jasa 

b. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 

c. Mendeskripsikan hukum permintaan 

d. Menggambar kurva permintaan 

C. Kelengkapan Pembelajaran 

1. Buku Siswa 

2. LKS 

D. Strategi Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran : Pembelajaran Ekspositori 

2. Metode  : Ceramah, penugasan 
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E. Pelaksanaan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (± 5 menit) 

a. Apersepsi, guru mengingatkan kembali materi sebelumnya 

b. Guru menginformasikan metode pembelajaran yang akan digunakan 

yaitu pembelajaran penugasan/ resitasi 

c. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran 

d. Guru membagi kelompok secara berpasangan 

e. Motivasi  

2. Kegiatan Inti (± 35 menit) 

-     Guru memberikan penjelasan tentang materi permintaan  

- Guru menyampaikan permasalahan yaitu meminta siswa untuk 

mendefinisikan pengertian permintaan, mengklarifikasi macam-macam 

permintaan, membuat kurva permintaan 

- Siswa diberi latihan soal atau tugas secara individu 

- Guru bersama membahas latihan soal atau tugas yang telah diberikan  

3. Penutup (± 5 menit) 

- Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi yang 

akan sudah dibahas 

- Guru memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya 

 

 

 

Mengetahui  

Guru Mata Pelajaran 

Ekonomi 

 

 

       Indah Prihatiningsih, S.Pd 

       NIP 500 141 049 
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RENCANA PEMBELAJARAN 

(Penugasan/Resitasi) 

02 

Satuan Pendidikan : SMA 

Mata Pelajaran : Ekonomi 

Kelas/ Semester : X / 1 

Materi   : Pembentukan Harga Pasar 

Sub Materi  : Penawaran 

Alokasi Waktu : 1 x 45 menit 

Standar Kompetensi : Memahami dan dapat mengartikan 

penawaran, mengklasifikasi 

macam-   macam penawaran, 

membuat kurva penawaran 

 

A. Kompetensi Dasar 

Kemampuan memahami dan menganalisis penawaran barang dan jasa 

B. Indikator 

a. Mendeskripsikan pengertian penawaran barang dan jasa 

b. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran 

c. Mendeskripsikan hukum penawaran 

d. Menggambar kurva penawaran 

C. Kelengkapan Pembelajaran 

1. Buku Siswa 

2. LKS 

D. Strategi Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran : Pembelajaran Ekspositori 

2. Metode  : Ceramah, penugasan 
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E. Pelaksanaan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (± 5 menit) 

a. Apersepsi, guru mengingatkan kembali materi sebelumnya 

b. Guru menginformasikan metode pembelajaran yang akan digunakan 

yaitu pembelajaran penugasan/resitasi 

c. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran 

d. Guru membagi kelompok secara berpasangan 

e. Motivasi  

2. Kegiatan Inti (± 35 menit) 

-     Guru memberikan penjelasan tentang materi penawaran  

- Guru menyampaikan permasalahan yaitu meminta siswa untuk 

mendefinisikan pengertian penawaran, mengklarifikasi macam-macam 

penawaran, membuat kurva penawaran 

- Siswa diberi latihan soal atau tugas secara individu 

- Guru bersama membahas latihan soal atau tugas yang telah diberikan  

3. Penutup (± 5 menit) 

- Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi yang 

akan sudah dibahas 

- Guru memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya 

 

 

 

Mengetahui  

Guru Mata Pelajaran 

Ekonomi 

 

 

       Indah Prihatiningsih, S.Pd 

       NIP 500 141 049 
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RENCANA PEMBELAJARAN 

(Penugasan/Resitasi) 

03 

Satuan Pendidikan : SMA 

Mata Pelajaran : Ekonomi 

Kelas/ Semester : X / 1 

Materi   : Pembentukan Harga Pasar 

Sub Materi  : Harga Keseimbangan 

Alokasi Waktu : 1 x 45 menit 

Standar Kompetensi : Memahami dan dapat mengartikan 

terbentuknya harga keseimbangan  

 

A. Kompetensi Dasar 

Kemampuan memahami dan menganalisis terbentuknya harga keseimbangan 

B. Indikator 

a. Mendeskripsikan pengertian harga keseimbangan 

b. Mendeskripsikan proses terbentuknya harga keseimbangan 

c. Menjelaskan harga keseimbangan dalam kurva dan tabel 

C. Kelengkapan Pembelajaran 

1. Buku Siswa 

2. LKS 

D. Strategi Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran : Pembelajaran Ekspositori 

2. Metode  : Ceramah, penugasan 

E. Pelaksanaan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (± 5 menit) 

a. Apersepsi, guru mengingatkan kembali materi sebelumnya 

b. Guru menginformasikan metode pembelajaran yang akan digunakan 

yaitu pembelajaran Penugasan/ Resitasi 
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c. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran 

d. Guru membagi kelompok secara berpasangan 

e. Motivasi  

2. Kegiatan Inti (± 35 menit) 

-     Guru memberikan penjelasan tentang materi harga keseimbangan  

- Guru menyampaikan permasalahan yaitu meminta siswa untuk 

mendefinisikan pengertian harga keseimbangan, proses terbentuknya 

harga keseimbangan, membuat daftar harga keseimbangan dalam table 

maupun kurva 

- Siswa diberi latihan soal atau tugas secara individu 

- Guru bersama membahas latihan soal atau tugas yang telah diberikan  

3. Penutup (± 5 menit) 

- Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi yang 

akan sudah dibahas 

- Guru memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya 

 

 

 

Mengetahui  

Guru Mata Pelajaran 

Ekonomi 

 

 

       Indah Prihatiningsih, S.Pd 

       NIP 500 141 049 
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RENCANA PEMBELAJARAN 

(Penugasan/Resitasi) 

04 

Satuan Pendidikan : SMA 

Mata Pelajaran : Ekonomi 

Kelas/ Semester : X / 1 

Materi   : Pembentukan Harga Pasar 

Sub Materi : Elastisitas permintaan dan 

Elastisitas  Penawaran 

Alokasi Waktu : 1 x 45 menit 

Standar Kompetensi : Memahami dan dapat mengartikan 

Elastisitas mengklasifikasikan 

macam-macam elastisitas, 

menghitung elastisitas dengan 

menggunakan tabel, grafik dan 

matematis. 

 

A.  Kompetensi Dasar 

Kemampuan memahami dan menganalisis terbentuknya harga keseimbangan 

B. Indikator 

a. Mendeskripsikan pengertian harga keseimbangan 

b. Mendeskripsikan proses terbentuknya harga keseimbangan 

c. Menjelaskan harga keseimbangan dalam kurva dan tabel 

C. Kelengkapan Pembelajaran 

1. Buku Siswa 

2. LKS 

D. Strategi Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran : Pembelajaran Ekspositori 

2. Metode  : Ceramah, penugasan 
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E. Pelaksanaan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (± 5 menit) 

a. Apersepsi, guru mengingatkan kembali materi sebelumnya 

b. Guru menginformasikan metode pembelajaran yang akan digunakan 

yaitu pembelajaran Penugasan/ Resitasi 

c. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran 

d. Guru membagi kelompok secara berpasangan 

e. Motivasi  

2. Kegiatan Inti (± 35 menit) 

-     Guru memberikan penjelasan tentang materi elastisitas permintaan dan 

penawaran 

- Guru menyampaikan permasalahan yaitu meminta siswa untuk 

mendefinisikan pengertian harga keseimbangan, proses terbentuknya 

harga keseimbangan, membuat daftar harga keseimbangan dalam table 

maupun kurva 

- Siswa diberi latihan soal atau tugas secara individu 

- Guru bersama membahas latihan soal atau tugas yang telah diberikan  

3. Penutup (± 5 menit) 

- Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi yang 

akan sudah dibahas 

- Guru memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya 

 

 

 

Mengetahui  

Guru Mata Pelajaran 

Ekonomi 

 

 

       Indah Prihatiningsih, S.Pd 

       NIP 500 141 049 
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PEDOMAN OBSERVASI 
KEEFEKTIFAN PENGGUNAAN METODE TIPE THINK PAIR SHARE 

 DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR EKONOMI  
SISWA KELAS X PADA MATERI PEMBENTUKAN HARGA PASAR  
DI SMA NEGERI 2 CEPU KABUPATEN BLORA TAHUN 2008/2009 

 
Mata Pelajaran : Ekonomi 
Materi   : Pembentukan Harga Pasar 
Kelas/ Semester : X/ I 
Satuan Pendidikan : SMA 

 
1. Perhatian Siswa Dalam Pembelajaran 

Uraian Kondisi Pembelajaran Skor 
a. Siswa mendengarkan dan memperhatikan materi pelajaran dengan 

sangat baik 
b. Siswa mendengarkan dan memperhatikan materi pelajaran dengan 

baik 
c. Siswa mendengarkan dan memperhatikan materi pelajaran dengan 

cukup baik 
d. Siswa tidak mendengarkan dan memperhatikan materi pelajaran 

4 
 
3 
 
2 
 
1 

 
2. Keaktifan Siswa Selama Proses Pembelajaran 

Uraian Kondisi Pembelajaran Skor 
a. Siswa sangat aktif selama proses pembelajaran 
b. Siswa aktif selama proses pembelajaran 
c. Siswa kadang-kadang aktif kadang-kadang tidak 
d. Siswa tidak aktif selama proses pembelajaran 

4 
3 
2 
1 

 
3. Kerjasama Siswa 

Uraian Kondisi Pembelajaran Skor 
a. Setiap kelompok mampu bekerjasama dengan sangat baik  
b. Setiap kelompok mampu bekerjasama dengan baik  
c. Setiap kelompok mampu bekerjasama dengan cukup baik  
d. Setiap kelompok tidak mampu bekerjasama dengan baik 

4 
3 
2 
1 

 
4. Penggunaan Bahasa 

Uraian Kondisi Pembelajaran Skor 
a. Bahasa yang digunakan efektif dan komunikatif 
b. Bahasa yang digunakan komunikatif tapi tidak efektif 
c. Siswa cenderung menghamburkan kata-kata 
d. Bahasa yang digunakan siswa sulit ditangkap siswa yang lainnya 

4 
3 
2 
1 
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5. Partisipasi Siswa 
Uraian Kondisi Pembelajaran Skor 

a. Siswa berpartisipasi sangat aktif dalam pembelajaran 
b. Siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran 
c. Siswa berpartisipasi cukup aktif dalam pembelajaran 
d. Siswa tidak berpartisipasi dalam pembelajaran 

4 
3 
2 
1 

 
6. Penggunaan Sumber Belajar 

Uraian Kondisi Pembelajaran Skor 
a. Siswa mempunyai dan menggunakan sumber belajar dengan 

sangat baik 
b. Siswa mempunyai dan menggunakan sumber belajar dengan baik 
c. Siswa mempunyai dan menggunakan sumber belajar dengan 

cukup baik 
d. Siswa tidak mempunyai dan tidak menggunakan sumber belajar 

dengan baik 

4 
 
3 
2 
 
1 

 
7. Penghargaan Terhadap Siswa 

Uraian Kondisi Pembelajaran Skor 
a. Setiap usaha siswa mendapat penghargaan 
b. Hanya siswa yang berhasil yang mendapat penghargaan 
c. Siswa yang gagal diberikan dorongan 
d. Siswa yang gagal dilecehkan 

4 
3 
2 
1 

 
8. Pelaksanaan Evaluasi 

Uraian Kondisi Pembelajaran Skor 
a. Evaluasi dilaksanakan secara tepat sesuai materi pelajaran 
b. Evaluasi mencakup sebagian besar materi pelajaran 
c. Evaluasi tidak sesuai materi pelajaran 
d. Tidak ada evaluasi 

4 
3 
2 
1 

 
Keterangan:  
Skor 4 : Baik Sekali 
Skor 3 : Baik 
Skor 2 : Cukup 
Skor 1 : Kurang  
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LEMBAR OBSERVASI 
SKOR PEROLEHAN LEMBAR OBSERVASI SISWA 

 KELAS EKSPERIMEN I 
 

KODE 
KELOMPOK 

AKTIVITAS YANG DIAMATI JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 

K 01 4 3 3 3 3 3 3 4 27 
K 02 4 3 2 3 2 3 3 4 25 
K 03 3 3 2 3 2 3 2 4 24 
K 04 3 2 2 3 2 3 4 4 23 
K 05 3 3 3 2 3 3 4 4 25 
K 06 4 2 3 3 3 3 3 4 26 
K 07 3 2 2 3 3 3 4 4 24 
K 08 4 2 3 3 2 2 3 4 24 
K 09 4 2 3 3 3 2 2 4 20 
K 10 3 2 2 2 3 3 4 4 20 
K 11 3 2 3 3 3 2 2 4 24 
K 12 3 1 2 2 2 2 2 4 18 
K 13 4 4 4 4 4 3 2 4 31 
K 14 3 2 3 3 3 3 3 4 25 
K 15 3 2 3 3 3 3 4 4 25 
K 16 3 2 3 2 3 2 4 4 23 
K 17 3 3 2 3 3 2 3 4 24 
K 18 3 3 2 2 2 3 3 4 23 
K 19 3 3 3 2 3 3 3 4 25 
K 20 3 3 3 3 3 3 3 4 26 

JUMLAH 63 53 52 49 49 56 60 80 462 
  
Jumlah Skor: 462 
Skor Maksimal: 640 
Persentase aktivitas belajar siswa: 

 18,72%100
640
462

=x  
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LEMBAR OBSERVASI 
PENILAIAN SECARA KLASIKAL UNTUK EKSPERIMEN I 

No  Aktivitas yang diamati Skor 
Penilaian  

Keterangan  

1 Memperhatikan / mendengarkan secara aktif 
15,3

20
63

= ≈ 3 Baik 

2 Siswa memformulasikan gagasan tertulis terhadap 
permasalahan yang telah diberikan oleh guru 65,2

20
53

= ≈ 3 Baik 

3 Saling bertanya, menjelaskan, berdiskusi dalam 
kelompok 6,2

20
52

= ≈ 3 Baik 

4 Menyampaikan gagasan atau jawaban (lisan)/ 
mempresentasikan hasil karya dan menjawab 
pertanyaan  

45,2
20
49

= ≈ 2 Cukup 

5 Menyampaikan gagasan dan memberikan 
pertanyaan 45,2

20
49

= ≈ 2 
Cukup  

6 Penggunaan Sumber Belajar 
 8,2

20
56

= ≈ 3 
Baik 

7 Penghargaan Terhadap Siswa 
 3

20
60

=  
Baik 

8 Pelaksanaan Evaluasi 
 4

20
80

=  
Baik sekali 
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PEDOMAN OBSERVASI 
KEEFEKTIFAN PENGGUNAAN METODE TIPE PENUGASAN  

DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR EKONOMI  
SISWA KELAS X PADA MATERI PEMBENTUKAN HARGA PASAR 
 DI SMA NEGERI 2 CEPU KABUPATEN BLORA TAHUN 2008/2009 

 
Mata Pelajaran : Ekonomi 
Materi  : Pembentukan Harga Pasar 
Kelas/ Semester : X/ I 
Satuan Pendidikan : SMA 

 
1. Keaktifan Siswa Selama Proses Pembelajaran 

Uraian Kondisi Pembelajaran Skor 
a. Siswa sangat aktif selama proses pembelajaran 
b. Siswa aktif selama proses pembelajaran 
c. Siswa kadang-kadang aktif kadang-kadang tidak 
d. Siswa tidak aktif selama proses pembelajaran 

4 
3 
2 
1 

 
2. Minat Siswa Selama Proses Pembelajaran 

Uraian Kondisi Pembelajaran Skor 
a. Siswa sangat berminat mengikuti pelajaran 
b. Siswa berminat mengikuti pelajaran 
c. Siswa cukup berminat mengikuti pelajaran 
d. Siswa tidak berminat mengikuti pelajaran 

4 
3 
2 
1 

 
3. Penggunaan Sumber Belajar 

Uraian Kondisi Pembelajaran Skor 
a. Siswa mempunyai dan menggunakan sumber belajar dengan 

sangat baik 
b. Siswa mempunyai dan menggunakan sumber belajar dengan 

baik 
c. Siswa mempunyai dan menggunakan sumber belajar dengan 

cukup baik 
d. Siswa tidak mempunyai dan tidak menggunakan sumber 

belajar dengan baik 

4 
 
3 
2 
 
1 

 
4. Penggunaan Bahasa 

Uraian Kondisi Pembelajaran Skor 
a. Bahasa yang digunakan efektif dan komunikatif 
b. Bahasa yang digunakan komunikatif tapi tidak efektif 
c. Siswa cenderung menghamburkan kata-kata 
d. Bahasa yang digunakan siswa sulit ditangkap siswa yang 

lainnya 

4 
3 
2 
1 
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5. Partisipasi Siswa 
Uraian Kondisi Pembelajaran Skor 

a. Siswa berpartisipasi sangat aktif dalam pembelajaran 
b. Siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran 
c. Siswa berpartisipasi cukup aktif dalam pembelajaran 
d. Siswa tidak berpartisipasi dalam pembelajaran 

4 
3 
2 
1 

 
 
6. Penghargaan Terhadap Siswa 

Uraian Kondisi Pembelajaran Skor 
a. Setiap usaha siswa mendapat penghargaan 
b. Hanya siswa yang berhasil yang mendapat penghargaan 
c. Siswa yang gagal diberikan dorongan 
d. Siswa yang gagal dilecehkan 

4 
3 
2 
1 

 
7. Pelaksanaan Evaluasi 

Uraian Kondisi Pembelajaran Skor 
a. Evaluasi dilaksanakan secara tepat sesuai materi pelajaran 
b. Evaluasi mencakup sebagian besar materi pelajaran 
c. Evaluasi tidak sesuai materi pelajaran 
d. Tidak ada evaluasi 

4 
3 
2 
1 

 
Keterangan:  
Skor 4 : Baik Sekali 
Skor 3 : Baik 
Skor 2 : Cukup 
Skor 1 : Kurang  
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LEMBAR OBSERVASI 
SKOR PEROLEHAN LEMBAR OBSERVASI SISWA 

 KELAS EKSPERIMEN II 
KODE AKTIVITAS YANG DIAMATI JUMLAH 

1 2 3 4 5 6 7 
K 01 3 3 3 3 3 3 4 22 
K 02 3 3 3 3 3 3 4 22 
K 03 3 3 2 3 3 3 4 21 
K 04 3 2 2 3 4 3 4 21 
K 05 3 2 2 3 3 3 4 20 
K 06 3 2 3 3 3 3 4 21 
K 07 3 2 2 2 3 2 4 18 
K 08 1 3 2 2 3 3 4 18 
K 09 3 3 2 2 3 2 4 19 
K 10 3 3 3 2 3 3 4 21 
K 11 3 2 3 2 2 2 4 18 
K 12 2 2 3 3 2 3 4 19 
K 13 2 2 2 3 2 3 4 18 
K 14 3 3 3 3 2 3 4 21 
K 15 3 3 4 3 2 3 4 22 
K 16 3 3 3 3 2 3 4 21 
K 17 2 2 3 2 3 3 4 19 
K 18 2 2 2 2 3 3 4 18 
K 19 2 2 2 2 3 3 4 18 
K 20 3 2 2 2 2 2 4 17 
K 21 3 3 3 3 3 2 4 21 
K 22 3 3 3 2 2 2 4 19 
K 23 3 2 3 3 3 3 4 21 
K 24 4 2 3 2 2 2 4 19 
K 25 3 3 2 3 3 3 4 21 
K 26 3 3 2 2 2 2 4 18 
K 27 3 2 2 2 3 3 4 19 
K 28 3 3 3 2 2 2 4 19 
K 29 3 2 2 2 4 4 4 21 
K 30 3 2 2 3 3 4 4 21 
K 31 3 3 2 3 2 4 4 21 
K 32 2 3 2 4 3 3 4 21 
K 33 2 3 3 2 2 2 4 18 
K 34 2 3 2 2 3 3 4 18 
K 35 3 3 2 2 4 3 4 21 
K 36 3 3 2 2 3 3 4 20 
K 37 4 3 3 3 2 3 4 22 
K 38 3 2 3 3 2 3 4 20 
K 39 3 3 3 3 3 3 4 22 
K 40 3 2 3 3 3 3 4 21 

JUMLAH 99 112 107 98 99 122 160 797 
Jumlah Skor: 797 Skor Maksimal: 1120 

Persentase aktivitas belajar siswa: 16,71%100
1120
797

=x  
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LEMBAR OBSERVASI 
PENILAIAN SECARA KLASIKAL UNTUK EKSPERIMEN II 

No  Aktivitas yang diamati Skor Penilaian  Keterangan  
1 Keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran 

47,2
40
99

= ≈ 2 
Cukup 

 
2 Diberikan dorongan sehingga anak mau 

mengerjakan tugas 8,2
40

112
= ≈ 3 

Baik 

3 Pemberian petunjuk atau sumber yang dapat 
membantu pekerjaan siswa 67,2

40
107

= ≈ 3 
Baik 

4 Laporan siswa baik lisan / tertulis dari apa yang 
telah dikerjakannya 45,2

40
98

= ≈ 2 
Cukup  

5 Ada tanya jawab / diskusi kelas 
47,2

40
99

= ≈ 2 
Cukup  

6 Penghargaan Terhadap Siswa 
 05,3

40
122

=  
Baik 

7 Penilaian hasil pekerjaan siswa  
 4

40
160

=  
Baik Sekali 
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KISI-KISI UJI COBA SOAL PRE TEST 

Materi Pokok  : Permintaan, Penawaran dan Harga Keseimbangan 

Standar Kompetensi : Memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan permintaan, penawaran, harga 

keseimbangan dan pasar.  

No Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok dan 

Uraian Materi Pokok 

Indikator C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1. 

 

Menganalisis 

Permintaan, 

Penawaran dan 

Harga 

Keseimbangan 

1. Permintaan 

a. Makna dan hukum 

Permintaan 

b. Macam-macam 

permintaan 

c. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

permintaan 

d. Fungsi dan kurva 

permintaan 

 

a. Menginterpretasikan 

hukum permintaan 

serta asumsi-

asumsinya 

b. Mengidentifikasi 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

permintaan 

c.Menerapkan fungsi 

permintaan serta 

menggambar 

grafiknya  

 

 

1(B),4(D)

9(B) 

2(C) 

 

 

 

 

 

 

 

3(B),10(D) 

11(D),12(E)

15(A) 

7(A),8(B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5(B), 

6(E), 

13(B) 

 

 

 

14(A) 

  

  2. Penawaran 

a. Makna dan hukum 

penawaran 

b. Macam-macam 

penawaran 

c. Faktor-faktor yang 

a. Menginterpretasikan 

hukum penawaran 

serta asumsi-

asumsinya 

b. Mengidentifikasi 

faktor-faktor yang 

 

24(B) 

 

 

 

 

 

16(E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18(D),

 

 

 

 

 

17(C) 
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mempengaruhi 

penawaran 

d. Fungsi dan kurva 

penawaran 

 

mempengaruhi 

penawaran 

c. Merupakan fungsi 

penawaran serta 

menggambar 

grafiknya 

 

 

 

 

21(B) 

 

 

25(E) 

 

 

20(C) 

22(B)  

 

19(C) 

  3. Elastisitas Permintaan 

dan Penawaran 

a. Perngertian Elastisitas  

Permintaan dan 

Penawaran 

b. Macam-macam 

elastisitas      

permintaan dan 

penawaran 

c. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

elastisitas permintaan 

dan penawaran 

d. Menghitung elastisitas 

permintaan dan 

penawaran 

 

a. Mendeskripsikan 

pengertian   

elastisitas dan 

macam-macam 

elastisitas 

b. Menghitung 

elastisitas permintaan 

dan penawaran 

dengan menggunakan 

table, grafik dan 

matematis 

c. Memberi contoh 

penggunaan konsep 

elastisitas dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 

 

23(B),26(

B),27(C) 

 

 

33(A),35(E) 

 

32(B),34(E)

39(C) 

 

 

37(C),40(E) 

 

 

 

 

 

36(D) 

 

 

 

 

 

 

 

28(B) 

38(C) 

 

 

 

 

 

29(B) 

 

 

 

30(D) 

 

 

 

 

 

31(C) 
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  4. Harga Keseimbangan  

a. Makna harga     

keseimbangan  

b. Pedoman dan 

golonngan penjual 

dan pembeli 

c. Terbentuknya harga    

keseimbangan  

d. Excess Demand dan      

Supply 

e. Surplus konsumen dan 

produsen 

a. Mendeskripsikan 

proses terbentuknya 

harga dan output 

keseimbangandan 

menggambar 

grafiknya 

b.Menghitung harga 

dari output dalam 

keadaan 

keseimbangan 

 

41(C) 

 

47(A) 

 

 

 

43(A) 

 

 

42(E) 

 

44(A) 

 

48(B) 

 

 

 

 

 

 

49(A) 

 

 

 

 

 

 

45(B) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50(E) 

   Jumlah Soal 12 20 8 6 3 1 
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KISI-KISI UJI COBA SOAL POST TEST 

Mata Pelajaran : Ekonomi         Jumlah Butir Soal : 50 

Kelas/ Semester : X / 1 (satu)         Alokasi Waktu  : 60 menit 

Materi Pokok : Permintaan, Penawaran dan Harga Keseimbangan    Bentuk Soal  : Pilihan Ganda 

No Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok dan 

Uraian Materi Pokok 

Indikator C1 C2 C3 C4 C5 C6 f No.Butir Soal 

1. Menganalisis 

Permintaan, 

Penawaran 

dan Harga 

Keseimbangan 

1. Permintaan 

a. Pengertian dan macam-

macam permintaan 

b. Faktor-faktor dan 

hukum permintaan 

c. Fungsi dan kurva 

permintaan 

 

a. Menginterpretasikan 

hukum permintaan 

serta asumsi-

asumsinya 

b. Mengidentifikasi 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

permintaan 

c. Menerapkan fungsi 

permintaan serta 

menggambar 

grafiknya  

 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

4 

 

3 

 

7 

 

1), 2), 3), 8) 

 

4), 5), 9) 

 

6), 7), 10), 11), 12), 13), 

14) 

 
 
 

  2.Penawaran 

a. Pengertian dan macam-

macam penawaran 

b. Faktor-faktor dan 

hukum penawaran 

c. Fungsi dan kurva 

a. Menginterpretasikan 

hukum penawaran 

serta asumsi-

asumsinya 

b. Mengidentifikasi 

faktor-faktor yang 

 

1 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

5 

 

5 

 

15), 21) 

 

16), 17), 18), 19), 24) 

 

20), 22), 23), 25), 26) 
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penawaran 

 

mempengaruhi 

penawaran 

c. Merupakan fungsi 

penawaran serta 

menggambar 

grafiknya 

 

  3. Elastisitas Permintaan dan 

Penawaran 

a. Elastisitas Permintaan 

 

b. Elastisitas Penawaran 

 

a. Mendeskripsikan 

pengertian   

elastisitas dan 

macam-macam 

elastisitas 

b. Menghitung 

elastisitas permintaan 

dan penawaran 

dengan menggunakan 

table, grafik dan 

matematis 

 

c. Memberi contoh 

penggunaan konsep 

elastisitas dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

7 

 

5 

 

 

27), 28), 29), 30), 31), 

32), 33) 

34), 35), 36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4. Harga Keseimbangan  a. Mendeskripsikan         
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a. Proses terbentuknya 

harga keseimbangan 

b. Menghitung Harga 

keseimbangan 

proses terbentuknya 

harga dan output 

keseimbangandan 

menggambar 

grafiknya 

b.Menghitung harga 

dari output dalam 

keadaan 

keseimbangan 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

 

2 

1 1 

 

1 

2 

 

2 

7 

 

7 

37), 38), 39), 40), 41), 

43), 44) 

42), 45), 46), 47), 48), 

49), 50) 

   Jumlah Soal 9 11 9 6 8 9 50  
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KISI-KISI SOAL PRE TEST 

Materi Pokok  : Permintaan, Penawaran dan Harga Keseimbangan 

Standar Kompetensi : Memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan permintaan, penawaran, harga 

keseimbangan dan pasar.  

No Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok dan 

Uraian Materi Pokok 

Indikator C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1. 

 

Menganalisis 

Permintaan, 

Penawaran dan 

Harga 

Keseimbangan 

5. Permintaan 

e. Makna dan hukum 

Permintaan 

f. Macam-macam 

permintaan 

g. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

permintaan 

h. Fungsi dan kurva 

permintaan 

 

a. Menginterpretasikan 

hukum permintaan 

serta asumsi-

asumsinya 

b. Mengidentifikasi 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

permintaan 

c.Menerapkan fungsi 

permintaan serta 

menggambar 

grafiknya  

 

 

1(B),4(D)

9(B) 

2(C) 

 

 

 

 

 

 

 

3(B),10(D) 

11(D),12(E)

15(A) 

7(A),8(B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5(B), 

6(E), 

13(B) 

 

 

 

14(A) 

  

  6. Penawaran 

a. Makna dan hukum 

penawaran 

b. Macam-macam 

penawaran 

c. Faktor-faktor yang 

d. Menginterpretasikan 

hukum penawaran 

serta asumsi-

asumsinya 

e. Mengidentifikasi 

faktor-faktor yang 

 

24(B) 

 

 

 

 

 

16(E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18(D),

 

 

 

 

 

17(C) 
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mempengaruhi 

penawaran 

d. Fungsi dan kurva 

penawaran 

 

mempengaruhi 

penawaran 

f. Merupakan fungsi 

penawaran serta 

menggambar 

grafiknya 

 

 

 

 

21(B) 

 

 

25(E) 

 

 

20(C) 

22(B)  

 

19(C) 

  7. Elastisitas Permintaan 

dan Penawaran 

e. Perngertian Elastisitas  

Permintaan dan 

Penawaran 

f. Macam-macam 

elastisitas      

permintaan dan 

penawaran 

g. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

elastisitas permintaan 

dan penawaran 

h. Menghitung elastisitas 

permintaan dan 

penawaran 

 

d. Mendeskripsikan 

pengertian   

elastisitas dan 

macam-macam 

elastisitas 

e. Menghitung 

elastisitas permintaan 

dan penawaran 

dengan menggunakan 

table, grafik dan 

matematis 

f. Memberi contoh 

penggunaan konsep 

elastisitas dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 

 

23(B),26(

B),27(C) 

 

 

33(A),35(E) 

 

32(B),34(E)

39(C) 

 

 

37(C),40(E) 

 

 

 

 

 

36(D) 

 

 

 

 

 

 

 

28(B) 

38(C) 

 

 

 

 

 

29(B) 

 

 

 

30(D) 

 

 

 

 

 

31(C) 
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  8. Harga Keseimbangan  

a. Makna harga     

keseimbangan  

b. Pedoman dan 

golonngan penjual 

dan pembeli 

c. Terbentuknya harga    

keseimbangan  

d. Excess Demand dan      

Supply 

e. Surplus konsumen dan 

produsen 

b. Mendeskripsikan 

proses terbentuknya 

harga dan output 

keseimbangandan 

menggambar 

grafiknya 

b.Menghitung harga 

dari output dalam 

keadaan 

keseimbangan 

 

41(C) 

 

47(A) 

 

 

 

43(A) 

 

 

42(E) 

 

44(A) 

 

48(B) 

 

 

 

 

 

 

49(A) 

 

 

 

 

 

 

45(B) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50(E) 

   Jumlah Soal 12 20 8 6 3 1 
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KISI-KISI SOAL POST TEST 

Mata Pelajaran : Ekonomi         Jumlah Butir Soal : 50 

Kelas/ Semester : X / 1 (satu)         Alokasi Waktu  : 60 menit 

Materi Pokok : Permintaan, Penawaran dan Harga Keseimbangan    Bentuk Soal  : Pilihan Ganda 

No Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok dan 

Uraian Materi Pokok 

Indikator C1 C2 C3 C4 C5 C6 f No.Butir Soal 

1. Menganalisis 

Permintaan, 

Penawaran 

dan Harga 

Keseimbangan 

1. Permintaan 

a. Pengertian dan macam-

macam permintaan 

b. Faktor-faktor dan 

hukum permintaan 

c. Fungsi dan kurva 

permintaan 

 

d. Menginterpretasikan 

hukum permintaan 

serta asumsi-

asumsinya 

e. Mengidentifikasi 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

permintaan 

c. Menerapkan fungsi 

permintaan serta 

menggambar 

grafiknya  

 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

4 

 

3 

 

7 

 

1), 2), 3), 8) 

 

4), 5), 9) 

 

6), 7), 10), 11), 12), 13), 

14) 

 
 
 

  2.Penawaran 

a. Pengertian dan macam-

macam penawaran 

b. Faktor-faktor dan 

hukum penawaran 

c. Fungsi dan kurva 

a. Menginterpretasikan 

hukum penawaran 

serta asumsi-

asumsinya 

b. Mengidentifikasi 

faktor-faktor yang 

 

1 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

5 

 

5 

 

15), 21) 

 

16), 17), 18), 19), 24) 

 

20), 22), 23), 25), 26) 
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penawaran 

 

mempengaruhi 

penawaran 

c. Merupakan fungsi 

penawaran serta 

menggambar 

grafiknya 

 

  3. Elastisitas Permintaan dan 

Penawaran 

c. Elastisitas Permintaan 

 

d. Elastisitas Penawaran 

 

a. Mendeskripsikan 

pengertian   

elastisitas dan 

macam-macam 

elastisitas 

b. Menghitung 

elastisitas permintaan 

dan penawaran 

dengan menggunakan 

table, grafik dan 

matematis 

 

c. Memberi contoh 

penggunaan konsep 

elastisitas dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

7 

 

5 

 

 

27), 28), 29), 30), 31), 

32), 33) 

34), 35), 36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4. Harga Keseimbangan  a. Mendeskripsikan         
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c. Proses terbentuknya 

harga keseimbangan 

d. Menghitung Harga 

keseimbangan 

proses terbentuknya 

harga dan output 

keseimbangandan 

menggambar 

grafiknya 

b.Menghitung harga 

dari output dalam 

keadaan 

keseimbangan 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

 

2 

1 1 

 

1 

2 

 

2 

7 

 

7 

37), 38), 39), 40), 41), 

43), 44) 

42), 45), 46), 47), 48), 

49), 50) 

   Jumlah Soal 9 11 9 6 8 9 50  
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UJI COBA SOAL PRE TEST 

 Mata Pelajaran   : Ekonomi   
 Kelas/ Semester : X/1 

           Materi Pokok     : Permintaan, Penawaran dan Harga 
Keseimbangan 

Waktu                : 2 x 45 menit 
 

PETUNJUK UMUM 

1. Sebelum mengerjakan soal, tulislah nama, kelas dan nomor absen Anda pada 

lembar jawaban yang telah disediakan 

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

3. Periksa kembali pekerjaan Anda sebeluim diserahkan kepada pengawas 

PETUNJUK KHUSUS 

1. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar dengan memberi tanda silang 

(X) pada huruf A, B, C, D dan E pada lembar jawaban 

2. Jika terjadi kesalahan dan Anda ingin melakukan pembatalan, berilah tanda 

sama dengan (=) pada tanda X (jawaban yang salah), kemudian silangkan pada 

jawaban yang anda anggap benar 

       Contoh:  Pilihan Semula  = A B C D E 

                 Pembetulan       = A B C D E 

3. Kumpulkan lembar soal dan jawaban setelah selesai mengerjakan kepada 

petugas 

 

SOAL  

1. Sejumlah barang atau jasa yang mau dan mampu dibeli oleh konsumen pada 

berbagai tingkat harga dan waktu tertentu adalah …… 

A. Pasar   C. Penawaran      E. Produksi 

B. Permintaan D. Konsumen 

2. Permintaan yang didukung daya beli tetapi belum dilaksanakan adalah 

permintaan….. 

A. Absolut  C. Potensial E. Nominal 

B. Efektif  D. Riil 



123 
 

 

3. Disuatu pasar, jumlah barang yang diminta lebih tinggi daripada jumlah yang 

ditawarkan maka cenderung terjadi…… 

A. Penurunan harga barang tersebut   

B.  Kenaikan harga barang tersebut 

C.  Harga tetap untuk harga barang tersebut 

D. Penurunan harga barang komplementer 

E.  Kenaikan harga barang subtitusi 

4. Apabila harga naik jumlah barang yang diminta turun dan jika harga turun 

maka jumlah barang yang diminta naik. Ini merupakan bunyi hukum… 

A. Penawaran C. Gossen      E. Pendapatan 

B. Penjualan D. Permintaan 

5. Apabila harga suatu produk Rp 2500 jumlah barang yang diminta sebanyak 150 

unit. Harga naik menjadi Rp 3000 jumlah barang yang diminta menjadi 100 

unit. Persamaan fungsi permintaannya adalah….. 

A. Q = 1/10P + 100    C. Q = 10P + 100       E.Q = P +100 

B. Q = -1/10P + 100     D. Q = 10P - 100 

6. Diketahui fungsi permintaan Q = -50P + 2500. Pada saat P = 300, jumlah 

permintaannya adalah….. 

A. 3000 C. 2000         E. 1000 

B. 2500       D. 1500 

7. Berdasarkan kurva dibawah ini pernyataan yang benar adalah….. 

     P      A. Pada harga Rp30,00 jumlah yang diminta 10 unit 

    40      B. Pada harga Rp30,00 jumlah yang diminta 20 unit 

    30       C. Pada harga Rp30,00 jumlah yang diminta 30 unit 

      20      D. Pada harga Rp30,00 jumlah yang ditawarkan 20 unit  

    10      E. Pada harga Rp20,00 jumlah yang ditawarkan 10 unit   
0    10   20   30    40     Q  
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8. Kurva permintaan turun dari kiri atas ke kanan bawah karena….. 

A. Jika harga naik permintaan bertambah dan jika harga turun permintaan turun 

B. Jika harga naik permintaan turun dan jika harga turun permintaan bertambah 

C. Jika harga naik konsumen langsung membeli pada kenaikan kedua 

konsumen tidak membeli 

D. Jika permintaan bergerak ke atas atau bawah sesuai keadaan harga 

E. Jika harga naik konsumen menunda membeli setelah terjadi permintaan baru 

melakukan pembelian 

9. Kurva permintaan memiliki slope/ kemiringan…. 

A. Positif  C. Lurus  E. Mendatar 

B. Negatif  D. Vertikal 

10.Saat pendapatan seseorang meningkat, permintaan terhadap barang….akan 

meningkat. 

A. Inferior          C. Prestise          E. Bebas 

B. Mewah          D. Normal 

11.Dibawah ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan tidak berlakunya 

hukum permintaan, kecuali….. 

A. Barang Inferior       D. Teknologi 

B. Barang-barang bernilai prestise     E. Spekulasi 

C. Hubungan kualitas harga 

12.Kenaikan harga minyak goreng tidak mempengaruhi harga baju. Hal ini 

karena….. 

A. Keduanya merupakan barang subtitusi 

B. Keduanya merupakan barang komplementer 

C. Keduanya tidak memiliki kesamaan bahan baku 

D. Keduanya merupakan kebutuhan pokok 

E. Keduanya tidak berhubungan 

13.Diketahui fungsi permintaan Q = -2P + 9500. Bila harga yang berlaku adalah 

Rp 300,00 per unit, berapa unitkah jumlah barang atau jasa yang diminta…. 

A. 10000  C. 8000            E. 7000 

B. 8900  D. 7500 
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14.Perhatikan tabel dibawah ini! 

Tabel Permintaan Gula Pasir 

Situasi Harga per Kg Jumlah (ton) 
A 
B 
C 
D 

3000 
2500 
2000 
1500 

10 
20 
30 
40 

Berdasarkan tabel diatas, gambar grafiknya adalah…. 

A. P   C.P          E.P 

 

                                                                                          
       0                       Q                         0  Q      0                         Q 
  

B. P                    D.P 

 
                

                 0                      Q         0                          Q 
15.Permintaan terhadap suatu barang akan menurun jika….. 

A. Harga barang subtitusi menurun 

B. Harga barang komplementer menurun 

C. Selera konsumen terhadap barang tersebut meningkat 

D. Jumlah pembeli barang tersebut meningkat 

E. Barang tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

16.Hukum penawaran menyatakan bahwa jumlah barang atau jasa yang 

ditawarkan….dengan harga 

A. Bervariasi C. Sebanding      E. Sejajar 

B. Seimbang D. Terbalik 

17.Ekspektasi merupakan suatu keadaan dimana masyarakat umumnya menduga-

duga bahwa masa depan akan terjadi kenaikan harga. Ketika produsen tahu 

bahwa barang yang diproduksinya merupakan barang yang mulai langka, maka 

timbul tindakan produsen adalah…. 

A. Tetap menjual barangnya 

B. Memproduksi barang dalam jumlah yang besar 
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C. Menahan barang sampai harga akan naik terus sehingga memperoleh laba 

yang besar 

D. Mengurangi penjualan 

E. Menghentikan kegiatan produksi 

18.Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran 

1. Pendapatan    4. Intensitas Kebutuhan 

2. Selera                             5. Teknologi 

3. Biaya produksi               6. Harapan Mendapatkan Laba 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah….. 

A. 1, 2 dan 3 C. 3, 4 dan 5  E. 4, 5 dan 6 

B. 2, 3 dan 4 D. 3, 5 dan 6 

19.Biaya produksi menentukan harga pokok barang yang diproduksi. Apabila 

biaya produksi tinggi, maka harga barang tinggi pula, sehingga produknya 

tidak akan laku dipasar. Hal ini menyebabkan penawaran produk akan barang 

tersebut…. 

A. Turun  C. Tetap  E. Bervariasi 

B. Naik  D. Terbatas 

20.Diketahui fungsi penawaran P = 2Q + 2000. Bila harga Rp 10.000,00 jumlah 

barang yang ditawarkan adalah…. 

A. 2000  C. 4000  E. 6000 

B. 3000  D. 5000 

21.Sumbu mendatar pada kurva penawaran menunjukkan…. 

A. Kapasitas produksi C. Harga barang  E. Harga barang itu  

B. Jumlah barang  D. Pendapatan konsumen 

22.Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran antara lain: 

1. Pendapatan konsumen 3. Cuaca 5. Selera  

2. Biaya produksi 4. Teknologi 

Manakah faktor yang mempengaruhi penawaran…. 

A. 1, 2 dan 3  C. 3, 4 dan 5  E. 1, 2 dan 5 

B. 2, 3 dan 4  D. 1, 4 dan 5 
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23.Rumus untuk menghitung koefisien elastisitas (E) adalah…. 

A.
taanerPerubahanP
aPerubahanHE

min%
arg%

=             D. 
aPerubahanH
taanerPerubahanPE

arg
min

=  

B.
aPerubahanH
taanerPerubahanPE

arg%
min%

=              E. 
taanerPerubahanP

aPerubahanHE
min

arg%
=  

C.
taanerPerubahanP
aPerubahanHE

min
arg

=  

24.Hukum penawaran menunjukkan hubungan dua variabel yaitu harga dan 

jumlah barang yang… 

A. Diminta  C. Diproduksi  E. Diperlukan 

B. Ditawarkan D. Dikonsumsi 

25. Kurva penawaran sebuah barang atau jasa akan bergeser ke kanan bila…. 

A. Harga barang turun      D. Jumlah produk berkurang 

B. Pesaing industri tutup usaha     E. Pendapatan konsumen meningkat 

C. Kapasitas produksi bertambah 

26. Derajat kepekaan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga 

adalah pengertian….. 

A. Elastisitas      C. Elastisitas Penawaran E. Hukum Penawaran 

B. Elastisitas Permintaan     D. Hukum Permintaan 

27. Ukuran atau angka yang dipergunakan untuk menetukan elastisitas permintaan 

adalah….. 

A. Koefisien Elastisitas        D. Koefisien Elastisitas Penawaran 

B. Koefisien Arah         E. Konstanta 

C. Koefisien Elastisitas Permintaan 

28. Perhatikan data pemintaan barang tersebut! 

N
o 

Harga / unit Jumlah yang 
diminta 

1 
2 

Rp 2000,00 
Rp 4000,00 

500 unit 
400 unit 

Besarnya koefisien elastisitasnya adalah… 

A. Ed > 1  C. Ed = ~ E. Ed = 1 

B. Ed < 1  D. Ed = 0 
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29.Pada tingkat harga Rp500,00/unit jumlah barang yang ditawarkan 1000 unit, 

seminggu kemudian pada harga yang sama jumlah yang ditawarkan 2000. 

Barang yang demikian mempunyai penawaran yang…. 

A. Elastis   C. Inelasitis  E. Elastis satuan 

B. Elastis Sempurna           D. Inelastis sempurna 

30.Dibawah ini merupakan faktor-faktor yang mempunyai elastisitas harga dan 

elastisitas permintaan. 

1. Perubahan biaya produksi 

2. Ada tidaknya barang subtitusi 

3. Waktu untuk mengubah jumlah barang yang dihasilkan 

4. Pokok tidaknya suatu barang terhadap kebutuhan menusia 

5. Persentase kenaikan harga barang terhadap pendapatan konsumen 

Manakah yang mempengaruhi elastisitas penawaran? 

A. 1 dan 2  C. 2 dan 3 E. 3 dan 5 

B. 1 dan 4  D. 1 dan 3 

31.Perubahan harga barang tidak berpengaruh terhadap perubahan permintaan 

akan garam. Meskipun harga naik, orang tetap beli garam, karena garam 

merupakan kebutuhan yang dikonsumsi setiap hari. Ini membuktikan bahwa 

garam memiliki sifat… 

A. Elastis   C. Inelastis  E. Inelastis sempurna 

B. Elastis sempurna D. Elastis satuan 

32.Bentuk kurva elastisitas tak terhingga adalah… 

A. Garis lurus vertikal C. Melengkung ke kanan E. Tegak lurus 

B. Garis lurus horizontal D. Melengkung ke kiri 

33.Nilai positif pada elastisitas penawaran menunjukkan bahwa…. 

A. Hubungan harga dengan jumlah barang yang ditawarkan searah 

B. Hubungan harga dengan biaya produksi sebanding 

C. Hubungan harga dengan jumlah barang yang ditawarkan berbanding 

terbalik 

D. Hubungan harga dengan jumlah barang yang ditawarkan berlawanan 

E. Adanya terobosan baru dibidang produksi 
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34.Elastisitas silang negatif terjadi pada…. 

A. Beras dan jagung      C. Genting dengan seng        E. Motor dengan bensin 

B. Teh dengan kopi       D. Gula pasir dengan gula merah 

35.Elastisitas dapat diartikan sebagai berikut, kecuali…. 

A. Derajat kepekaan perubahan jumlah yang diminta/ ditawarkan terhadap 

perubahan harga 

B. Pemuluran 

C. Reaksi perubahan harga barang yang diminta/ ditawarkan terhadap 

perubahan harga 

D. Perbandingan persentase perubahan jumlah barang terhadap derajat 

kepekaan perubahan jumlah yang diminta/ ditawarkan terhadap perubahan 

harga 

E. Hubungan positif antara harga dengan jumlah barang 

36.Bentuk kurva permintaan yang agak mendatar, membentuk sudut kurang dari 

450 dengan sumbu horizontal dikategorikan…. 

A. Elastis  C. Elastisitas satuan  E. Inelastis sempurna 

B. Inelastis   D. Elastisitas sempurna 

37.Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, 

kecuali…. 

A. Intensitas kebutuhan C. Biaya produksi E. Pendapatan konsumen 

B. Subtitusi               D. Selera 

38.Saat harga Rp 10000 jumlah yang diminta 1000unit. Harga naik menjadi Rp 

11000 jumlah yang  diminta menjadi 950 unit. Berapa koefisien 

elastisitasnya… 

A. - 2          B. 2             C. ½  D. – ½        E. - 1  

39.Koefisien elastisitas permintaan yang elastis adalah… 

A. Ep = ~      B. Ep = 0     C. Ep = 1    D. Ep > 1     E. Ep < 1 

40.Dibawah ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas 

penawaran adalah… 

A. Ada tidaknya barang subtitusi 

B. Pokok tidaknya suatu barang terhadap kebutuhan manusia 
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C. Persentase kenaikan harga barang terhadap pendapatan konsumen 

D. Waktu yang diperlukan untuk penyesuaian terhadap harga baru 

E. Perubahan dalam biaya produksi 

41.Harga pasar adalah harga yang terjadi pada saat… 

A. Jumlah permintaan lebih besar dari jumlah penawaran 

B. Jumlah permintaan lebih kecil dari jumlah penawaran 

C. Jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran 

D. Jumlah konsumen sama dengan jumlah produsen 

E. Jumlah permintaan dan penawaran sama dengan nol 

42.Perhatikan fungsi berikut!     

Harga keseimbangan terjadi pada….                P      D               S 

A. 50      D.1050                                 1000             

B.1000      E. (1000;50) 

C. (50;1000)    0            50                 Q 

43.Penjual dan pembeli sama-sama memiliki pedoman. Manakah yang merupakan 

pedoman bagi penjual… 

A. Biaya yang dikeluarkan dan laba 

B. Biaya yang dikeluarkan dan kebutuhan menurut skala prioritas 

C. Biaya yang dikeluarkan dan besarnya penghasilan 

D. Laba yang diharapkan dan kebutuhan menurut skala prioritas 

E. Laba yang diharapkan dan besarnya penghasilan 

44.Bila pada suatu toko harga tertentu, penawaran lebih besar dari permintaan, 

maka terjadi… 

A. Excess Supply  C. Harga Pasar  E. Premi Konsumen 

B. Excess Demand  D. Equilibrium 

45.Perhatikan tabel dibawah ini! 
Harga per satuan Jumlah yang diminta 

per hari 
Jumlah yang ditawarkan 

per hari 
500 
400 
300 
200 
100 

10 unit 
20 unit 
30 unit 
40 unit 
50 unit 

50 unit 
40 unit 
30 unit 
20 unit 
10 unit 
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Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa: 

A. Pada saat harga naik, jumlah barang yang diminta naik dan jumlah yang 

ditawarkan turun 

B. Pada saat harga naik, jumlah barang yang diminta turun dan jumlah yang 

ditawarkan naik 

C. Pada saat harga naik, jumlah barang yang diminta dan jumlah yang 

ditawarkan naik 

D. Pada saat harga naik, jumlah barang yang diminta dan jumlah yang 

ditawarkan turun 

E. Pada saat harga turun, jumlah barang yang diminta turun dan jumlah yang 

ditawarkan naik 

46.Secara grafis, harga keseimbangan merupakan titik potong antara….. 

A. Kurva permintaan dan sumbu harga 

B. Kurva permintaan dan sumbu output 

C. Kurva permintaan dan kurva penawaran 

D. Kurva penawaran dan sumbu harga 

E. Kurva penawaran dan sumbu output 

47.Pembeli dengan daya beli dibawah harga pasar disebut pembeli…. 

A. Sub marginal  C. Super marginal E. Superior 

B. Marginal  D. Inferior 

48.Manakah pernyataan yang benar! 

A. Pembeli menginginkan harga tinggi, penjual ingin harga rendah 

B. Pembeli menginginkan harga rendah, penjual ingin harga tinggi 

C. Pembeli dan penjual menginginkan harga rendah 

D. Pembeli dan penjual menginginkan harga tinggi 

E. Pembeli dan penjual menginginkan adanya excess demand dan excess 

supply sekaligus 

49.Fungsi permintaan dinyatakan dengan persamaan P = 7-Q dan fungsi 

penawaran P = -5 + Q. P menyatakan harga per unit dan Q menyatakan jumlah, 

maka jumlah dan harga pada keseimbangan pasarnya adalah…. 

A. (1, 6) B. (6, 1)      C. (5, 2) D. (2, 5)        (3, 4) 
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50.P                        S1   

    P1          A                   S0 

     P0          B        E      
                                        D 

     P2           C                    
                    
        0       Q1         Q0             Q 

 

Dari gambar tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak yang dikenakan 

pemerintah mengakibatkan sebagai berikut: 

1. Kurva penawaran bergeser ke kiri, yaitu S0 ke S1 

2. Keseimbangan harga pasar bergeser dari titik E ke titik A 

3. Harga naik dari P0 ke P1 

4. Jumlah barang yang diperdagangkan turun dari OQ0 menjadi OQ1 

Pernyataan yang benar tentang pengaruh pajak terhadap surplus konsumen dan 

produsen adalah…. 

A. 1, 2 dan 3 C. 2, 3 dan 4     E. Semua benar 

B. 1, 3 dan 4 D. 1, 3 dan 4 
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LEMBAR JAWABAN UJI COBA SOAL PRE TES 

Nama  : 
Kelas   : 
No.Absen : 
 

1. A B C D E  26. A B C D E 

2. A B C D E 27. A B C D E 

3. A B C D E 28. A B C D E 

4. A B C D E 29. A B C D E 

5. A B C D E 30. A B C D E 

6. A B C D E 31. A B C D E 

7. A B C D E 32. A B C D E 

8. A B C D E 33. A B C D E 

9. A B C D E 34. A B C D E 

10. A B C D E 35. A B C D E 

11. A B C D E 36. A B C D E 

12. A B C D E 37. A B C D E 

13. A B C D E 38. A B C D E 

14. A B C D E 39. A B C D E 

15. A B C D E 40. A B C D E 

16. A B C D E 41. A B C D E 

17. A B C D E 42. A B C D E 

18. A B C D E 43. A B C D E 

19. A B C D E 44. A B C D E 

20. A B C D E 45. A B C D E 

21. A B C D E 46. A B C D E 

22. A B C D E 47. A B C D E 

23. A B C D E 48. A B C D E 

24. A B C D E 49. A B C D E 

25. A B C D E 50. A B C D E 
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KUNCI JAWABAN UJI COBA SOAL PRE TES 

 

1. B 11. D 21. B  31. E  41. C 

2. C             12. E   22. B  32. B  42. C 

3. B           13. B        23. B  33. A  43. A 

4. D             14. A   24. B  34. E  44. A 

5. B   15. A             25. E          35. E  45. B 

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

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

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

9. B           19. A          29. B   39.  D  49. A 

10. D   20. C              30. D         40. E  50. E 
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UJI COBA SOAL POST TES 

Mata Pelajaran : Ekonomi 
Kelas/ Semester : X / 1 (satu) 
Materi Pokok  : Permintaan, Penawaran dan Harga           

Keseimbangan 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

 
PETUNJUK UMUM 

1. Sebelum mengerjakan soal, tulislah nama, kelas dan nomor absen Anda pada 

lembar jawaban yang telah disediakan 

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

3. Periksa kembali pekerjaan Anda sebeluim diserahkan kepada pengawas 

PETUNJUK KHUSUS 

1. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar dengan memberi tanda silang 

(X) pada huruf A, B, C, D dan E pada lembar jawaban 

2. Jika terjadi kesalahan dan Anda ingin melakukan pembatalan, berilah tanda 

sama dengan (=) pada tanda X (jawaban yang salah), kemudian silangkan 

pada jawaban yang anda anggap benar 

       Contoh:  Pilihan Semula  = A B C D E 

                 Pembetulan       = A B C D E 

3. Kumpulkan lembar soal dan jawaban setelah selesai mengerjakan kepada 

petugas 

  

SOAL 

1.  Jika harga beras turun menjadi setengah dari harga semula, maka jumlah beras 

yang akan dibeli konsumen akan semakin banyak. Pernyataan tersebut dapat 

dibuat sebuah hubungan yaitu hubungan pemintaan. Maka permintaan dapat 

diartikan sebagai….. 

a. Jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli dalam berbagai tingkat harga 

pada waktu tertentu di suatu pasar 

b.   Kebutuhan dari konsumen yang harus dipenuhi, karena secara alami 

fisiknya membutuhkan barang dan jasa 
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c.   Keinginan untuk membeli dari pembeli mutlak untuk memenuhi 

kebutuhannya pada masa kini dan masa datang 

d.   Jumlah barang dan jasa yang ingin ditawarkan para produsen dalam 

berbagai kesempatan 

e.   Jumlah barang dan jasa yang ingin dijual dengan berbagai kondisi kepada 

konsumen potensial 

2.  Hukum permintaan berlaku apabila ceteris paribus, berikut merupakan hal 

yang menyebabkan berlakunya adalah….. 

a. Selera konsumen bertambah 

b. Adanya subsidi dari pemerintah 

c. Pendapatan masyarakat turun 

d. Selera konsumen tetap 

e. Harga barang yang ada berkurang 

3.  Dengan uang yang dimiliki Amir sebesar Rp 250.000,00. Amir ingin 

mengikuti les akuntansi dan dia sedang memilih lembaga kursus yang akan 

diikutinya. Maka permintaan yang dilakukan Amir termasuk dalam….. 

a. Permintaan Potensial  d. Permintaan Rasional 

b. Permintaan Efektif    e. Permintaan Irasional 

c. Permintaan Mutlak 

4. Jika semula harga coca cola botol kecil adalah Rp 1000,00 kemudian turun 

menjadi Rp 500,00 per botol, maka orang yang suka mengkonsumsi coca cola 

satu botol kecil sehari akan meningkatkan konsumsinya menjadi 2 atau 3 botol 

sehari. Keadaan ini sesuai dengan….. 

a. Hukum ekonomi  c. Hukum penawaran  e. Politik ekonomi 

b. Prinsip ekonomi  d. Hukum permintaan 

5. Kemungkinan yang terjadi apabila permintaan suatu barang bertambah, maka 

harga barang cenderung….. 

a. Turun b. Naik lalu turun c. Konstan d. Tidak tetap e. Naik 
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6. Dibawah ini yang merupakan kurva dari fungsi permintaan inelastis adalah….. 

a. P    c. P    e.P 

 
0 Q                                      0                 Q                                        0                 Q 

 

b. P    d. P 

 

 

      0                  Q                                    0                  Q 

7.  P Berdasarkan gambar disamping jika D bergerak ke 

D1, maka….. 

     P1                     E                  a. Permintaan bertambah d. Harga turun 

        P            D      E                         D1      b. Permintaan berkurang e. Harga naik 

       S                D                             c. Penawaran bertambah 
      0            Q       Q1       P 

8. Hubungan antara variabel harga dengan variabel jumlah barang dan jasa yang 

diminta disebut….. 

a. Fungsi permintaan c. Skala permintaan    e. Tendensi permintaan  

b. Kurva permintaan d. Hukum permintaan 

9. Gina mempunyai keinginan membeli jam, harga jam tersebut adalah 

Rp70.000,00 sedangkan uang Gina Rp 50.000,00. Permintaan Gina termasuk 

dalam permintaan….. 

a. Efektif b. Absolut c. Potensial d. Konsumen e. Kolektif 

10. P       D1 Mula-mula kurva permintaan digambarkan oleh 

         D                                garis DD kemudian kurva permintaan bergeser ke 

kanan menjadi D1D1 akibat suatu perubahan. Akibat  

pergeseran kurva permintaan ke kanan adalah….. 

a. Harga menurun dan permintaan konstan 

b. Harga menurun dan permintaan menurun 

c. Harga bertambah dan permintaan bertambah 

d. Harga bertambah dan permintaan menurun 

e. Harga menurun dan permintaan bertambah 
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11.Pada saat harga kue Rp 500,00 maka jumlah satuan yang diminta 10 buah dan 

pada saat harga kue Rp 600,00 maka jumlah kue yang diminta 8 buah. Fungsi 

permintaan yang terjadi dari kue tersebut adalah….. 

a. P = -5Q + 100  c. P = -4Q + 100 e. P = 10Q + 500 

b. P = -5Q +1000  d. P = -4Q + 2000 

12.Suatu fungsi permintaan yang linier dinyatakan dengan persamaan  

     Q = -2P + 1000. Kuantitas barang yang diminta pada saat harga per satuan  

     Rp 300,00 adalah….. 

a. 200 unit  b. 300 unit c. 400 unit d. 500 unit e. 600 unit 

13.Diketahui fungsi permintaan Q = -1/2P + 300. Pada saat Q = 150, besarnya P 

adalah…..   

a. 300 b. 400  c. 600  d. 700  e. 800 

14.Saat harga permen adalah Rp 100,00/biji jumlah yang diminta 40 biji, saat 

harga permen naik menjadi Rp 200,00/biji jumlah yang diminta 30 biji. Maka 

fungsi permintaannya adalah….. 

a. 10P = -100Q – 5000  d. – 10 = 10Q - 5000 

b. –P  = 10Q + 500   e. P = 10Q - 500 

c. –P  = 100Q -500 

15.Jumlah sayuran yang akan dijual oleh pedagang sayur dalam berbagai tingkat 

harga pada waktu tertentu di pasar tradisional. Pernyataan tersebut bisa 

dinamakan….. 

a. Hukum penawaran   d. Penawaran suatu barang 

b. Hukum permintaan   e. Hukum harga keseimbangan 

c. Permintaan suatu barang 

16.Di pasar buah jika harga buah apel Rp 7000,00/kg maka seorang penjual buah 

apel akan menyediakan buah apel untuk dagangannya sebanyak 20 kg, tapi jika 

harga apel Rp 5000,00/kg maka pedagang hanya akan menyediakan 15 kg saja. 

Hal ini menunjukkan hukum penawaran terjadi di pasar buah yang artinya….. 
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a. Jika harga naik, maka penawaran bertambah dan jika harga turun penawaran 

tetap 

b. Jika harga turun, maka penawaran naik dan jika harga naik, penawaran tidak 

terbatas 

c. Jika harga naik, maka penawaran turun dan jika penawaran harga turun 

maka penawaran naik 

d. Jika harga naik, maka penawaran bertambah dan jika turun, maka penjual 

menunggu harga naik baru menjual 

e. Jika harga naik maka penawaran bertambah dan sebaliknya jika harga turun, 

maka penawaran berkurang  

17.Di zaman yang saat ini semakin berkembang di dalam dunia produksi, 

kemajuan teknologi yang digunakan dalam produksi akan mempengaruhi 

jumlah penawaran yaitu….. 

a. Menambah  c. Berfluktuasi   e. Tetap 

b. Mengurangi  d. Tidak menentu   

18.Bila suatu barang ditawarkan dengan harga Rp 10.000,00 kemudian harga 

barang tersebut dinaikkan harganya menjadi Rp 12.000,00. Maka pengaruhnya 

terhadap penawaran adalah….. 

a. Naik kemudian turun  c. Turun  e. Tetap 

b. Turun kemudian naik  d. Naik 

19.Perhatikan kurva dibawah ini! 
 P          S2              S         S1     
           

           

              
             S2       S        S1          

0 Q   
Bila harga tetap, pergeseran kurva penawaran SS ke S1S1 disebabkan oleh….. 

a. Selera konsumen  c. Distribusi   e. Selera konsumen 

b. Biaya produksi  d. Harga barang pengganti 
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20.Dalam kurva penawaran vertikal berapapun harga barang, maka jumlah barang 

yang ditawarkan.…..    

a. Semakin banyak  c. Tetap e. Turun 

b. Berubah         d. Naik 

21.   P 

    300 

     200 

     100 

          0   1   2   3   4   5      Q 

Kurva diatas menunjukkan penawaran tepung terigu di pasar. Penawaran yang 

berbanding lurus dengan harga bisa diartikan….. 

a. Bila harga tepung terigu turun maka produsen tidak akan mengurangi jumlah 

tepung terigu yang akan di jual 

b. Bila harga tepung terigu turun maka produsen akan menambah jumlah stok 

tepung terigunya 

c. Bila harga tepung terigu naik maka produsen tidak akan menambah jumlah 

stok tepung terigu yang akan di jual 

d. Bila harga naik maka produsen akan menambah jumlah tepung terigu yang 

akan di jual. 

e. Bila harga tepung terigu naik maka produsen akan mengurangi jumlah 

tepung terigu yang akan di jual 

22.Berikut merupakan hal yang menyebabkan pergeseran kurva penawaran 

barang elektronik adalah….. 

a. Penurunan biaya bahan yang digunakan 

b. Penurunan harga subsidi 

c. Peningkatan pendapatan konsumen 

d. Penurunan pendapatan konsumen 

e. Peningkatan upah para pekerja 
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23.Dibawah ini adalah kurva penawaran yang bergeser ke kanan. 
         P            S     S’ 

 

 

0 Q 

Mula-mula kurva penawaran digambarkan oleh garis SS, lalu kurva penawaran 

bergeser ke kanan menjadi S’S’. Akibat pergeseran itu adalah….. 

a. Penawaran bertambah dan harga bertambah 

b. Penawaran bertambah dan harga tetap 

c. Penawaran menurun dan harga menurun 

d. Penawaran menurun dan harga bertambah 

e. Penawaran bertambah dan harga menurun 

24.Perhatikan kurva dibawah ini! 

P 

 

        0                 Q 

Kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas karena…. 

a. Harga bertambah dan penawaran menurun 

b. Harga menurun dan penawaran bertambah 

c. Gradient fungsi penawaran bertambah 

d. Gradient fungsi penawaran menurun 

e. Kurva berada pada kuadran 1 

25.Suatu fungsi penawaran dinyatakan dengan Q = 4P – 200, dimana Q adalah 

jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan P adalah harga persatuan. Pada saat 

harga sebesar Rp 800,00 maka jumlah barang yang ditawarkan adalah….. 

a. 3000 unit  b. 3180 unit c. 3170 unit d. 3220 unit e. 3240 unit 

26.Diketahui fungsi penawarn P = 2Q + 2000. bila harga Rp 10.000,00. jumlah 

barang yang ditawarkan….. 

a. 2000 b. 3000 c. 4000  d. 5000 e. 6000 
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27.Harga tas disebuah toko turun dari Rp 55.000,00 menjadi Rp 40.000,00 dan 

jumlah permintaan terhadap tas tersebut naik dari 100 menjadi 300. Maka 

koefisien elastisitasnya….. 

a. Ed = 1  b. Ed < 1 c. Ed > 1 d. Ed = 0 e. Ed = ~  

28.Kurva dengan elastisitas permintaan kurang dari satu (Ed<1) adalah….. 

a. P    b. P                                 c. P 

  400                                              100                                                      30 

  300                                                90                                                      25 

 

      0     38    40        Q                     0             60        100  Q                      0           50       60    Q 

d.  P     e. P 

   17                                                             100 

    15 

                                                    

       0             100    Q                                      0        11  18      Q    

29.Pada waktu harga kentang Rp 5000,00/kg, jumlah yang diminta sebanyak 

10kg, kemudian harga kentang naik menjadi Rp 8000,00/kg, jumlah yang 

diminta berubah menjadi 8 kg. Maka terjadi permintaan….. 

a. Elastis  c. Elastis sempurna   e. Elastis uniter 

b. Inelastis  d. Inelastis sempurna  

30.Harga VCD Rp 30.000,00/buah, jumlah yang diminta sebanyak 500 keping, 

ketika harga turun menjadi Rp 27.000,00/buah. Jumlah yang diminta berubah 

menjadi 550 keping, maka VCD tersebut mempunyai permintaan yang….. 

a. Elastis  c. Elastis Uniter e. Inelastis sempurna 

b. Inelastis  d. Elastis sempurna 

31.Pada harga Rp 2500 jumlah barang yang diminta 250 unit, dan harga unit 

menjadi Rp 2700 jumlah barang yang diminta 210 unit. Dari data tersebut 

besarnya koefisien elastisitas permintaan adalah….. 

a. 0,08 b. 0,2  c. 0,5  d. 0,16   e. 2,0 
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32.Harga handphone Nokia mempunyai koefisien elatisitas sebesar 2,00. Maka 

permintaan yang koefisien elastisitasnya >1 disebut permintaan….. 

a. Inelastis   c. elastis  e. Inelastis sempurna 

b. Elastis sempurna  d. Elastis uniter 

33.Data perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan 

harga….. 

Harga Jumlah Permintaan 

Rp 500,00 

Rp 450,00 

8 unit 

10 unit 

Dari data di atas koefisien elastisitas permintaan adalah….. 

a. Ed = 0 b. Ed =1 c. Ed > 1 d. Ed < 1 E. Ed = ~ 

34.Kurva penawaran yang memiliki koefisien elastisitas lebih dari 1….. 

a. P    c. P    e. P 

     5000                                            4000                                               25000 

                                                          2000                                               20000 

             0  10  40        Q 

b.  P                                                   0      50   60    Q                              0        38     60     Q 

 10000 

 80000   d.  P 

                 0     160   200  Q                               2500 

                                                                           1000 

 

                                                                                  0      50          Q 

 

35.Data di pasar menunjukkan pada harga Rp 4000,00/buah buku dijual sebanyak 

500 buah. Sedangkan pada harga Rp 5000,00/buah buku dijual sebanyak 750 

buah, maka terjadi penawaran yang bersifat….. 

a. Inelastis   c. Elastis   e. Elastis uniter 

b. Ineastis sempurna d. Elastisitas sempurna 

36.Bila harga sebuah bolpoint Rp 900,00 maka penawaran bollpoint 600 unit. Dan 

bila harga bollpoint naik menjadi Rp 1100,00 maka penawaran bollpoint 

menjadi 800 unit. Maka besar koefisien elastisitas penawarannya….. 

a. 17,5 b. 1,50  c. 1,4  d. 0,7  e. 0,05 
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37.Apabila harga barang mengalami kenaikan, maka pengaruhnya terhadap 

jumlah permintaan dan penawaran adalah….. 

a. Permintaan turun, penawaran naik     d. Pemintaan naik, penawaran turun 

b. Permintaan dan penawaran turun       e. Permintaan turun, penawaran relatif 

c. Permintaan dan penawaran naik 

38.Harga sepasang sepatu Rp 100.000,00 si A mampu membayar Rp 125.000,00 

si B mampu membayar seharga sampai Rp 150.000,00, sedangkan si C mampu 

membayar Rp 90.000,00 dan si D hanya mampu jika harga  

    Rp 75.000,00. Dari data tersebut yang termasuk dalam golongan pembeli sub 

marginal adalah….. 

a. C dan D  b. D dan B c. A dan C d. B dan C e. A dan B  

39.    P       D                S Dari kurva keseimbangan disamping, pembeli                    

super marginal ditunjukkan pada huruf….. 

         P          S              D                  a.D,ES               c. D,EP     d. DEP 

                         b.DES  d. DES, 
           0                   Q      Q 

40.Harga beras lebih mahal dibandingkan dengan harga jagung, hal ini 

menunjukkan bahwa harga suatu barang merupakan cerminan dari….. 

a. Tingginya pendapatan masyarakat d. Guna yang dimiliki barang 

b. Nilai yang dimiliki barang e. Merk barang 

c. Keinginan penjual 

41.Tono adalah seorang padagang beras di pasar johar. Harga 1 kg beras di pasar 

johar adalah Rp 4500,00, namun Tono mampu menjual 1 kg beras dengan 

harga Rp 3500,00. dengan demikian Tono bisa di golongkan sebagai 

penjual….. 

a. Marginal  c. Over marginal e. Pasca marginal 

b. Sub marginal  d. Super marginal 

 

 

 

 



145 
 

 

42.Perhatikan table dibawah ini! 
Harga(dlm rupiah) Jumlah Permintaan (dlm kg) Jumlah Penawaran (dlm kg) 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

600 

550 

470 

410 

200 

300 

350 

410 

470 

600 

Dari tabel diatas, harga keseimbangan terjadi pada saat harga….. 

a. Rp 3200,00  c. Rp 3250,00  e. Rp 3750,00 

b. Rp 4250,00  d. Rp 4200,00 

43.Jika penawaran maupun permintaan meningkat maka akan dapat meningkatkan 

penjualan, hal ini disebabkan oleh permintaan baru dengan harga lama 

melebihi penawaran dengan harga tersebut. Ini dapat dikatakan meningkatnya 

penawaran lebih kecil dari permintaan sehingga menyebabkan….. 

a. Turunnya harga keseimbangan 

b. Harga keseimbangan tetap 

c. Naiknya harga keseimbangan 

d. Harga keseimbangan dipengaruhi permintaan 

e,.Harga keseimbangan dipengaruhi penawaran 

44.Saat lagu-lagu sedang disenangi oleh masyarakat, orang bilang bahwa selera 

masyarakat terhadap lagu dangdut sedang tinggi. Peristiwa ini 

mengakibatkan….. 

a. Pergeseran keseimbanagan ke kiri 

b. Pergeseran keseimbangan ke kanan 

c. Pergeseran kurva permintaan kaset dangdut ke kiri  

d. Pergeseran kurva permintaan dangdut ke kanan 

e. b dan d benar 

45.Diketahui fungsi permintaan Pd = -2Q + 150 dan fungsi penawarannya 

     Ps = Q + 60. Tentukanlah berapa jumlah dan harga keseimbangannya….. 

a. 80 dan 90 c. 90 dan 30 e. 40 dan 80 

b. 90 dan 40 d. 30 dan 90 
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46.Perhatikan kurva dibawah ini! 
          P 

                                   D1         S1 

          200 D 

          160                                     S 
          140  S1 

          100  

                     S 
 
            0      80    120  150  200       Q 
 
 Karena adanya pendapatan masyarakat meningkat, maka menyebabkan harga 

keseimbangan di pasar berubah. Dari gambar kurva diatas dapat dilihat harga 

keseimbangan yang baru di pasar yaitu terletak pada….. 

a. (200,140) b. (120,100) c. (80,160) d. (150,200) e. (200,150) 

47.Perhatikan kurva dibawah ini! 
               P                 D2     S 

                P1               D           E2 

                          P      D1            E           D2 

                        P2                     E1          D 

                          S          D1 

                   0                                           Q 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa harga keseimbanagn di pasar 

dipengaruhi oleh….. 

a. Pergeseran kurva penawaran 

b. Pergeseran permintaan dan penawaran yang bersamaan 

c. Pergeseran kurva permintaan 

d. Pergeseran karena perubahan harga 

e. Pergeseran karena adanya kebijakan 

48.Kurva permintaan mempunyai sifat kemiringan negatif, dan kurva penawaran 

mempunyai sifat kemiringan positif. Bila kedua kurva digabungkan maka akan 

memdapatkan satu titik yaitu….. 

a. Titik temu c. Titik belok  e. Titik persinggungan 

b. Titik optimum d. Titik ekuilibrium 
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49.Perhatikan kurva dibawah ini! 
          P        D                         S 

                        a                 b 

           P                       E 

                           c          d 

 

0 Q 

Dari gambar kurva keseimbangan di atas yang menunjukkan adanya surplus 

permintaan yaitu ditunjukkan pada huruf….. 

a. a dan b  c. c dan d  e. a dan d 

b. a dan c  d b dan d 

50.Perhatikan kurva berikut! 
            P                   D1                             S 

 

      P1          D                E 
           P2                       E 
 
                      S                    D      D1 
            0                     Q2     Q1         Q 

Mula-mula kurva permintaan digambarkan oleh DD. Dengan adanya 

perubahan harga maka kurva permintaan berubah menjadi D1D1. Akibatnya 

harga yang terjadi setelah permintaan bergeser adalah….. 

a. OQ1 b. OP1  c.OP2  d. OQ2  e. OE  
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LEMBAR JAWABAN SOAL POST TES 

Nama  : 
Kelas   : 
No.Absen : 
 

1. A B C D E  26. A B C D E 

2. A B C D E 27. A B C D E 

3. A B C D E 28. A B C D E 

4. A B C D E 29. A B C D E 

5. A B C D E 30. A B C D E 

6. A B C D E 31. A B C D E 

7. A B C D E 32. A B C D E 

8. A B C D E 33. A B C D E 

9. A B C D E 34. A B C D E 

10. A B C D E 35. A B C D E 

11. A B C D E 36. A B C D E 

12. A B C D E 37. A B C D E 

13. A B C D E 38. A B C D E 

14. A B C D E 39. A B C D E 

15. A B C D E 40. A B C D E 

16. A B C D E 41. A B C D E 

17. A B C D E 42. A B C D E 

18. A B C D E 43. A B C D E 

19. A B C D E 44. A B C D E 

20. A B C D E 45. A B C D E 

21. A B C D E 46. A B C D E 

22. A B C D E 47. A B C D E 

23. A B C D E 48. A B C D E 

24. A B C D E 49. A B C D E 

25. A B C D E 50. A B C D E 

 



149 
 

 

KUNCI JAWABAN SOAL POST TES 

 

11. A 11. B 21. D  31. B  41. D 

12. D             12. C   22. E  32. C  42. C 

13. B           13. A        23. B  33. C  43. C 

14. D             14. E   24. C  34. E  44. E 

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

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

17. A    17. A         27. C   37.  A  47. C 

18. A              18. D    28.C   38.  A  48. D 

19. C           19. B          29. B   39.  C  49. C 

20. A   20. C              30. C         40. B  50. B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



150 
 

 

SOAL - SOAL PRE TEST 

 Mata Pelajaran   : Ekonomi   
 Kelas/ Semester : X/1 

           Materi Pokok     : Permintaan, Penawaran dan Harga 
Keseimbangan 

Waktu                : 2 x 45 menit 
 

PETUNJUK UMUM 

1.Sebelum mengerjakan soal, tulislah nama, kelas dan nomor absen Anda pada 

lembar jawaban yang telah disediakan 

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

3.Periksa kembali pekerjaan Anda sebeluim diserahkan kepada pengawas 

PETUNJUK KHUSUS 

1.Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar dengan memberi tanda silang 

(X) pada huruf A, B, C, D dan E pada lembar jawaban 

2.Jika terjadi kesalahan dan Anda ingin melakukan pembatalan, berilah tanda 

sama dengan (=) pada tanda X (jawaban yang salah), kemudian silangkan pada 

jawaban yang anda anggap benar 

       Contoh:  Pilihan Semula  = A B C D E 

                 Pembetulan       = A B C D E 

3.Kumpulkan lembar soal dan jawaban setelah selesai mengerjakan kepada 

petugas 

 

SOAL  

1. Sejumlah barang atau jasa yang mau dan mampu dibeli oleh konsumen pada 

berbagai tingkat harga dan waktu tertentu adalah …… 

A. Pasar   C. Penawaran      E. Produksi 

B. Permintaan D. Konsumen 

2. Permintaan yang didukung daya beli tetapi belum dilaksanakan adalah 

permintaan….. 

A. Absolut  C. Potensial E. Nominal 

B. Efektif  D. Riil 
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3. Disuatu pasar, jumlah barang yang diminta lebih tinggi daripada jumlah yang 

ditawarkan maka cenderung terjadi…… 

A. Penurunan harga barang tersebut   

B. Kenaikan harga barang tersebut 

C.  Harga tetap untuk harga barang tersebut 

D. Penurunan harga barang komplementer 

E.  Kenaikan harga barang subtitusi 

4. Apabila harga naik jumlah barang yang diminta turun dan jika harga turun 

maka jumlah barang yang diminta naik. Ini merupakan bunyi hukum… 

A. Penawaran C. Gossen      E. Pendapatan 

B. Penjualan D. Permintaan 

5. Apabila harga suatu produk Rp 2500 jumlah barang yang diminta sebanyak 

150 unit. Harga naik menjadi Rp 3000 jumlah barang yang diminta menjadi 

100 unit. Persamaan fungsi permintaannya adalah….. 

A. Q = 1/10P + 100    C. Q = 10P + 100       

E.Q = P +100 

B. Q = -1/10P + 100     D. Q = 10P - 100 

6. Diketahui fungsi permintaan Q = -50P + 2500. Pada saat P = 300, jumlah 

permintaannya adalah….. 

A. 3000      C. 2000         E. 1000 

B. 2500          D. 1500 

7. Berdasarkan kurva dibawah ini pernyataan yang benar adalah….. 

     P      A. Pada harga Rp30,00 jumlah yang diminta 10 unit 

    40      B. Pada harga Rp30,00 jumlah yang diminta 20 unit 

    30       C. Pada harga Rp30,00 jumlah yang diminta 30 unit 

      20      D. Pada harga Rp30,00 jumlah yang ditawarkan 20 unit  

    10      E. Pada harga Rp20,00 jumlah yang ditawarkan 10 unit   
0    10   20   30    40     Q  
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8. Kurva permintaan turun dari kiri atas ke kanan bawah karena….. 

A. Jika harga naik permintaan bertambah dan jika harga turun permintaan 

turun 

B. Jika harga naik permintaan turun dan jika harga turun permintaan 

bertambah 

C. Jika harga naik konsumen langsung membeli pada kenaikan kedua 

konsumen tidak membeli 

D. Jika permintaan bergerak ke atas atau bawah sesuai keadaan harga 

E. Jika harga naik konsumen menunda membeli setelah terjadi permintaan 

baru melakukan pembelian 

9. Kurva permintaan memiliki slope/ kemiringan…. 

A. Positif  C. Lurus  E. Mendatar 

B. Negatif D. Vertikal 

10.Saat pendapatan seseorang meningkat, permintaan terhadap barang….akan 

meningkat. 

A. Inferior          C. Prestise          E. Bebas 

B. Mewah         D. Normal 

11.Dibawah ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan tidak berlakunya 

hukum permintaan, kecuali….. 

A. Barang Inferior       D. Teknologi 

B. Barang-barang bernilai prestise     E. Spekulasi 

C. Hubungan kualitas harga 

12.Kenaikan harga minyak goreng tidak mempengaruhi harga baju. Hal ini 

karena….. 

A.  Keduanya merupakan barang subtitusi 

B.  Keduanya merupakan barang komplementer 

C.  Keduanya tidak memiliki kesamaan bahan baku 

D. Keduanya merupakan kebutuhan pokok 

E. Keduanya tidak berhubungan 
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13.Diketahui fungsi permintaan Q = -2P + 9500. Bila harga yang berlaku adalah 

Rp 300,00 per unit, berapa unitkah jumlah barang atau jasa yang diminta…. 

A. 10000  C. 8000            E. 7000 

B. 8900  D. 7500 

14.Perhatikan tabel dibawah ini! 

Tabel Permintaan Gula Pasir 

Situasi Harga per Kg Jumlah (ton) 
A 
B 
C 
D 

3000 
2500 
2000 
1500 

10 
20 
30 
40 

Berdasarkan tabel diatas, gambar grafiknya adalah…. 

A. P   C.P          E.P 

 

                                                                                          
       0                       Q                         0  Q      0                         Q 
  

B. P                    D.P 

 
                

                 0                      Q         0                          Q 
15.Permintaan terhadap suatu barang akan menurun jika….. 

A. Harga barang subtitusi menurun 

B. Harga barang komplementer menurun 

C. Selera konsumen terhadap barang tersebut meningkat 

D. Jumlah pembeli barang tersebut meningkat 

E. Barang tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

16.Hukum penawaran menyatakan bahwa jumlah barang atau jasa yang 

ditawarkan….dengan harga 

A. Bervariasi C. Sebanding      E. Sejajar 

B. Seimbang D. Terbalik 

17.Ekspektasi merupakan suatu keadaan dimana masyarakat umumnya menduga-

duga bahwa masa depan akan terjadi kenaikan harga. Ketika produsen tahu 
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bahwa barang yang diproduksinya merupakan barang yang mulai langka, maka 

timbul tindakan produsen adalah…. 

A. Tetap menjual barangnya 

B. Memproduksi barang dalam jumlah yang besar 

C. Menahan barang sampai harga akan naik terus sehingga memperoleh laba 

yang besar 

D. Mengurangi penjualan 

E. Menghentikan kegiatan produksi 

18.Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran 

4. Pendapatan    4. Intensitas Kebutuhan 

5. Selera                             5. Teknologi 

6. Biaya produksi               6. Harapan Mendapatkan Laba 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah….. 

A. 1, 2 dan 3 C. 3, 4 dan 5  E. 4, 5 dan 6 

B. 2, 3 dan 4 D. 3, 5 dan 6 

19.Biaya produksi menentukan harga pokok barang yang diproduksi. Apabila 

biaya produksi tinggi, maka harga barang tinggi pula, sehingga produknya 

tidak akan laku dipasar. Hal ini menyebabkan penawaran produk akan barang 

tersebut…. 

A. Turun  C. Tetap  E. Bervariasi 

B. Naik  D. Terbatas 

20.Diketahui fungsi penawaran P = 2Q + 2000. Bila harga Rp 10.000,00 jumlah 

barang yang ditawarkan adalah…. 

A. 2000  C. 4000  E. 6000 

B. 3000  D. 5000 

21.Sumbu mendatar pada kurva penawaran menunjukkan…. 

A. Kapasitas produksi C. Harga barang  E. Harga barang itu  

B. Jumlah barang  D. Pendapatan konsumen 

22.Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran antara lain: 

3. Pendapatan konsumen 3. Cuaca 5. Selera  

4. Biaya produksi 4. Teknologi 
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Manakah faktor yang mempengaruhi penawaran…. 

A. 1, 2 dan 3  C. 3, 4 dan 5  E. 1, 2 dan 5 

B. 2, 3 dan 4  D. 1, 4 dan 5 

 

23.Rumus untuk menghitung koefisien elastisitas (E) adalah…. 

A.
taanerPerubahanP
aPerubahanHE

min%
arg%

=             D. 
aPerubahanH
taanerPerubahanPE

arg
min

=  

B.
aPerubahanH
taanerPerubahanPE

arg%
min%

=              E. 
taanerPerubahanP

aPerubahanHE
min

arg%
=  

C.
taanerPerubahanP
aPerubahanHE

min
arg

=  

24.Hukum penawaran menunjukkan hubungan dua variabel yaitu harga dan 

jumlah barang yang… 

A. Diminta  C. Diproduksi  E. Diperlukan 

B. Ditawarkan D. Dikonsumsi 

29. Kurva penawaran sebuah barang atau jasa akan bergeser ke kanan bila…. 

D. Harga barang turun      D. Jumlah produk berkurang 

E. Pesaing industri tutup usaha     E. Pendapatan konsumen meningkat 

F. Kapasitas produksi bertambah 

30. Derajat kepekaan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga 

adalah pengertian….. 

A. Elastisitas      C. Elastisitas Penawaran E. Hukum Penawaran 

B. Elastisitas Permintaan     D. Hukum Permintaan 

31. Ukuran atau angka yang dipergunakan untuk menetukan elastisitas permintaan 

adalah….. 

A. Koefisien Elastisitas        D. Koefisien Elastisitas Penawaran 

B. Koefisien Arah         E. Konstanta 

C. Koefisien Elastisitas Permintaan 
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32. Perhatikan data pemintaan barang tersebut! 

N
o 

Harga / unit Jumlah yang 
diminta 

1 
2 

Rp 2000,00 
Rp 4000,00 

500 unit 
400 unit 

Besarnya koefisien elastisitasnya adalah… 

A. Ed > 1  C. Ed = ~ E. Ed = 1 

B. Ed < 1  D. Ed = 0 

29.Pada tingkat harga Rp500,00/unit jumlah barang yang ditawarkan 1000 unit, 

seminggu kemudian pada harga yang sama jumlah yang ditawarkan 2000. 

Barang yang demikian mempunyai penawaran yang…. 

A. Elastis   C. Inelasitis  E. Elastis satuan 

B. Elastis Sempurna           D. Inelastis sempurna 

30.Dibawah ini merupakan faktor-faktor yang mempunyai elastisitas harga dan 

elastisitas permintaan. 

1. Perubahan biaya produksi 

2. Ada tidaknya barang subtitusi 

3. Waktu untuk mengubah jumlah barang yang dihasilkan 

4. Pokok tidaknya suatu barang terhadap kebutuhan menusia 

5. Persentase kenaikan harga barang terhadap pendapatan konsumen 

Manakah yang mempengaruhi elastisitas penawaran? 

A. 1 dan 2  C. 2 dan 3 E. 3 dan 5 

B. 1 dan 4  D. 1 dan 3 

31.Perubahan harga barang tidak berpengaruh terhadap perubahan permintaan 

akan garam. Meskipun harga naik, orang tetap beli garam, karena garam 

merupakan kebutuhan yang dikonsumsi setiap hari. Ini membuktikan bahwa 

garam memiliki sifat… 

A. Elastis   C. Inelastis  E. Inelastis sempurna 

B. Elastis sempurna D. Elastis satuan 

32.Bentuk kurva elastisitas tak terhingga adalah… 

A. Garis lurus vertikal C. Melengkung ke kanan E. Tegak lurus 

B. Garis lurus horizontal D. Melengkung ke kiri 
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33.Nilai positif pada elastisitas penawaran menunjukkan bahwa…. 

A. Hubungan harga dengan jumlah barang yang ditawarkan searah 

B. Hubungan harga dengan biaya produksi sebanding 

C. Hubungan harga dengan jumlah barang yang ditawarkan berbanding 

terbalik 

D. Hubungan harga dengan jumlah barang yang ditawarkan berlawanan 

E. Adanya terobosan baru dibidang produksi 

34.Elastisitas silang negatif terjadi pada…. 

A. Beras dan jagung      C. Genting dengan seng        E. Motor dengan bensin 

B. Teh dengan kopi       D. Gula pasir dengan gula merah 

35.Elastisitas dapat diartikan sebagai berikut, kecuali…. 

A. Derajat kepekaan perubahan jumlah yang diminta/ ditawarkan terhadap 

perubahan harga 

B. Pemuluran 

C. Reaksi perubahan harga barang yang diminta/ ditawarkan terhadap 

perubahan harga 

D. Perbandingan persentase perubahan jumlah barang terhadap derajat 

kepekaan perubahan jumlah yang diminta/ ditawarkan terhadap perubahan 

harga 

E. Hubungan positif antara harga dengan jumlah barang 

36.Bentuk kurva permintaan yang agak mendatar, membentuk sudut kurang dari 

450 dengan sumbu horizontal dikategorikan…. 

A. Elastis  C. Elastisitas satuan  E. Inelastis sempurna 

B. Inelastis   D. Elastisitas sempurna 

37.Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, 

kecuali…. 

A. Intensitas kebutuhan C. Biaya produksi E. Pendapatan konsumen 

B. Subtitusi               D. Selera 

 



158 
 

 

38.Saat harga Rp 10000 jumlah yang diminta 1000unit. Harga naik menjadi Rp 

11000 jumlah yang  diminta menjadi 950 unit. Berapa koefisien 

elastisitasnya… 

A. - 2          B. 2             C. ½  D. – ½        E. - 1  

39.Koefisien elastisitas permintaan yang elastis adalah… 

A. Ep = ~      B. Ep = 0     C. Ep = 1    D. Ep > 1     E. Ep < 1 

40.Dibawah ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas 

penawaran adalah… 

A. Ada tidaknya barang subtitusi 

B. Pokok tidaknya suatu barang terhadap kebutuhan manusia 

C. Persentase kenaikan harga barang terhadap pendapatan konsumen 

D. Waktu yang diperlukan untuk penyesuaian terhadap harga baru 

E. Perubahan dalam biaya produksi 

41.Harga pasar adalah harga yang terjadi pada saat… 

A. Jumlah permintaan lebih besar dari jumlah penawaran 

B. Jumlah permintaan lebih kecil dari jumlah penawaran 

C. Jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran 

D. Jumlah konsumen sama dengan jumlah produsen 

E. Jumlah permintaan dan penawaran sama dengan nol 

42.Perhatikan fungsi berikut!     

Harga keseimbangan terjadi pada….                P      D               S 

A. 50      D.1050                                 1000             

B.1000      E. (1000;50) 

C. (50;1000)    0            50                 Q 

43.Penjual dan pembeli sama-sama memiliki pedoman. Manakah yang merupakan 

pedoman bagi penjual… 

A. Biaya yang dikeluarkan dan laba 

B. Biaya yang dikeluarkan dan kebutuhan menurut skala prioritas 

C. Biaya yang dikeluarkan dan besarnya penghasilan 

D. Laba yang diharapkan dan kebutuhan menurut skala prioritas 

E. Laba yang diharapkan dan besarnya penghasilan 
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44.Bila pada suatu toko harga tertentu, penawaran lebih besar dari permintaan, 

maka terjadi… 

A. Excess Supply  C. Harga Pasar  E. Premi Konsumen 

B. Excess Demand  D. Equilibrium 

45.Perhatikan tabel dibawah ini! 
Harga per satuan Jumlah yang diminta 

per hari 
Jumlah yang ditawarkan 

per hari 
500 
400 
300 
200 
100 

10 unit 
20 unit 
30 unit 
40 unit 
50 unit 

50 unit 
40 unit 
30 unit 
20 unit 
10 unit 

 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa: 

A. Pada saat harga naik, jumlah barang yang diminta naik dan jumlah yang 

ditawarkan turun 

B. Pada saat harga naik, jumlah barang yang diminta turun dan jumlah yang 

ditawarkan naik 

C. Pada saat harga naik, jumlah barang yang diminta dan jumlah yang 

ditawarkan naik 

D. Pada saat harga naik, jumlah barang yang diminta dan jumlah yang 

ditawarkan turun 

E. Pada saat harga turun, jumlah barang yang diminta turun dan jumlah yang 

ditawarkan naik 

46.Secara grafis, harga keseimbangan merupakan titik potong antara….. 

A. Kurva permintaan dan sumbu harga 

B. Kurva permintaan dan sumbu output 

C. Kurva permintaan dan kurva penawaran 

D. Kurva penawaran dan sumbu harga 

E. Kurva penawaran dan sumbu output 

47.Pembeli dengan daya beli dibawah harga pasar disebut pembeli…. 

A. Sub marginal  C. Super marginal E. Superior 

B. Marginal  D. Inferior 

 



160 
 

 

48.Manakah pernyataan yang benar! 

A. Pembeli menginginkan harga tinggi, penjual ingin harga rendah 

B. Pembeli menginginkan harga rendah, penjual ingin harga tinggi 

C. Pembeli dan penjual menginginkan harga rendah 

D. Pembeli dan penjual menginginkan harga tinggi 

E. Pembeli dan penjual menginginkan adanya excess demand dan excess 

supply sekaligus 

49.Fungsi permintaan dinyatakan dengan persamaan P = 7-Q dan fungsi 

penawaran P = -5 + Q. P menyatakan harga per unit dan Q menyatakan jumlah, 

maka jumlah dan harga pada keseimbangan pasarnya adalah…. 

A. (1, 6) B. (6, 1)      C. (5, 2) D. (2, 5)        (3, 4) 

50.P                        S1   

    P1          A                   S0 

     P0          B        E      
                                        D 

     P2           C                    
                    
        0       Q1         Q0             Q 

 

Dari gambar tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak yang dikenakan 

pemerintah mengakibatkan sebagai berikut: 

1. Kurva penawaran bergeser ke kiri, yaitu S0 ke S1 

2. Keseimbangan harga pasar bergeser dari titik E ke titik A 

3. Harga naik dari P0 ke P1 

4. Jumlah barang yang diperdagangkan turun dari OQ0 menjadi OQ1 

Pernyataan yang benar tentang pengaruh pajak terhadap surplus konsumen dan 

produsen adalah…. 

C. 1, 2 dan 3 C. 2, 3 dan 4     E. Semua benar 

D. 1, 3 dan 4 D. 1, 3 dan 4 
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LEMBAR JAWABAN SOAL PRE TES 

Nama  : 
Kelas   : 
No.Absen : 
 

1. A B C D E  26. A B C D E 

2. A B C D E 27. A B C D E 

3. A B C D E 28. A B C D E 

4. A B C D E 29. A B C D E 

5. A B C D E 30. A B C D E 

6. A B C D E 31. A B C D E 

7. A B C D E 32. A B C D E 

8. A B C D E 33. A B C D E 

9. A B C D E 34. A B C D E 

10. A B C D E 35. A B C D E 

11. A B C D E 36. A B C D E 

12. A B C D E 37. A B C D E 

13. A B C D E 38. A B C D E 

14. A B C D E 39. A B C D E 

15. A B C D E 40. A B C D E 

16. A B C D E 41. A B C D E 

17. A B C D E 42. A B C D E 

18. A B C D E 43. A B C D E 

19. A B C D E 44. A B C D E 

20. A B C D E 45. A B C D E 

21. A B C D E 46. A B C D E 

22. A B C D E 47. A B C D E 

23. A B C D E 48. A B C D E 

24. A B C D E 49. A B C D E 

25. A B C D E 50. A B C D E 
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KUNCI JAWABAN SOAL PRE TES 

 

1. B 11. D 21. B  31. E  41. C 

2. C             12. E   22. B  32. B  42. C 

3. B           13. B        23. B  33. A  43. A 

4. D             14. A   24. B  34. E  44. A 

5. B   15. A             25. E          35. E  45. B 

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

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

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

9. B           19. A          29. B   39.  D  49. A 

10. D   20. C              30. D         40. E  50. E 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

 

SOAL – SOAL POST TES 

Mata Pelajaran : Ekonomi 
Kelas/ Semester : X / 1 (satu) 
Materi Pokok  : Permintaan, Penawaran dan Harga           

Keseimbangan 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

 
PETUNJUK UMUM 

1. Sebelum mengerjakan soal, tulislah nama, kelas dan nomor absen Anda pada 

lembar jawaban yang telah disediakan 

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

3.   Periksa kembali pekerjaan Anda sebeluim diserahkan kepada pengawas 

PETUNJUK KHUSUS 

1. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar dengan memberi tanda silang 

(X) pada huruf A, B, C, D dan E pada lembar jawaban 

2. Jika terjadi kesalahan dan Anda ingin melakukan pembatalan, berilah tanda 

sama dengan (=) pada tanda X (jawaban yang salah), kemudian silangkan 

pada jawaban yang anda anggap benar 

       Contoh:  Pilihan Semula  = A B C D E 

                 Pembetulan       = A B C D E 

3. Kumpulkan lembar soal dan jawaban setelah selesai mengerjakan kepada 

petugas 

  

SOAL 

1.  Jika harga beras turun menjadi setengah dari harga semula, maka jumlah beras 

yang akan dibeli konsumen akan semakin banyak. Pernyataan tersebut dapat 

dibuat sebuah hubungan yaitu hubungan pemintaan. Maka permintaan dapat 

diartikan sebagai….. 

a. Jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli dalam berbagai tingkat harga pada 

waktu tertentu di suatu pasar 

b.Kebutuhan dari konsumen yang harus dipenuhi, karena secara alami fisiknya 

membutuhkan barang dan jasa 



164 
 

 

c. Keinginan untuk membeli dari pembeli mutlak untuk memenuhi 

kebutuhannya pada masa kini dan masa datang 

d.Jumlah barang dan jasa yang ingin ditawarkan para produsen dalam 

berbagai kesempatan 

e. Jumlah barang dan jasa yang ingin dijual dengan berbagai kondisi kepada 

konsumen potensial 

2. Hukum permintaan berlaku apabila ceteris paribus, berikut merupakan hal 

yang menyebabkan berlakunya adalah….. 

a. Selera konsumen bertambah 

b. Adanya subsidi dari pemerintah 

c. Pendapatan masyarakat turun 

d. Selera konsumen tetap 

e. Harga barang yang ada berkurang 

3. Dengan uang yang dimiliki Amir sebesar Rp 250.000,00. Amir ingin mengikuti 

les akuntansi dan dia sedang memilih lembaga kursus yang akan diikutinya. 

Maka permintaan yang dilakukan Amir termasuk dalam….. 

a. Permintaan Potensial  d. Permintaan Rasional 

b. Permintaan Efektif  e. Permintaan 

Irasional 

c. Permintaan Mutlak 

4. Jika semula harga coca cola botol kecil adalah Rp 1000,00 kemudian turun 

menjadi Rp 500,00 per botol, maka orang yang suka mengkonsumsi coca cola 

satu botol kecil sehari akan meningkatkan konsumsinya menjadi 2 atau 3 botol 

sehari. Keadaan ini sesuai dengan….. 

b. Hukum ekonomi  c. Hukum penawaran  e. Politik ekonomi 

c. Prinsip ekonomi  d. Hukum permintaan 

5. Kemungkinan yang terjadi apabila permintaan suatu barang bertambah, maka 

harga barang cenderung….. 

a. Turun b. Naik lalu turun c. Konstan d. Tidak tetap e. Naik 
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6. Dibawah ini yang merupakan kurva dari fungsi permintaan inelastis adalah….. 

a. P    c. P    e.P 

 
1 Q                                      0                 Q                                        0                 Q 

 

b. P    d. P 

 

 

      0                  Q                                    0                  Q 

7.  P Berdasarkan gambar disamping jika D bergerak ke 

D1, maka….. 

     P1                     E                  a. Permintaan bertambah d. Harga turun 

        P            D      E                         D1      b. Permintaan berkurang e. Harga naik 

       S                D                             c. Penawaran bertambah 
      0            Q       Q1       P 

8. Hubungan antara variabel harga dengan variabel jumlah barang dan jasa yang 

diminta disebut….. 

a. Fungsi permintaan c. Skala permintaan    e. Tendensi permintaan  

b. Kurva permintaan d. Hukum permintaan 

9. Gina mempunyai keinginan membeli jam, harga jam tersebut adalah 

Rp70.000,00 sedangkan uang Gina Rp 50.000,00. Permintaan Gina termasuk 

dalam permintaan….. 

a. Efektif b. Absolut c. Potensial d. Konsumen e. Kolektif 

10. P       D1 Mula-mula kurva permintaan digambarkan oleh 

         D                                garis DD kemudian kurva permintaan bergeser ke 

kanan menjadi D1D1 akibat suatu perubahan. Akibat  

pergeseran kurva permintaan ke kanan adalah….. 

a. Harga menurun dan permintaan konstan 

b. Harga menurun dan permintaan menurun 

c. Harga bertambah dan permintaan bertambah 

d. Harga bertambah dan permintaan menurun 
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e. Harga menurun dan permintaan bertambah 

11.Pada saat harga kue Rp 500,00 maka jumlah satuan yang diminta 10 buah dan 

pada saat harga kue Rp 600,00 maka jumlah kue yang diminta 8 buah. Fungsi 

permintaan yang terjadi dari kue tersebut adalah….. 

a. P = -5Q + 100  c. P = -4Q + 100 e. P = 10Q + 500 

b. P = -5Q +1000  d. P = -4Q + 2000 

12.Suatu fungsi permintaan yang linier dinyatakan dengan persamaan  

     Q = -2P + 1000. Kuantitas barang yang diminta pada saat harga per satuan  

     Rp 300,00 adalah….. 

a. 200 unit  b. 300 unit c. 400 unit d. 500 unit e. 600 unit 

13.Diketahui fungsi permintaan Q = -1/2P + 300. Pada saat Q = 150, besarnya P 

adalah…..   

a. 300 b. 400  c. 600  d. 700  e. 800 

14.Saat harga permen adalah Rp 100,00/biji jumlah yang diminta 40 biji, saat 

harga permen naik menjadi Rp 200,00/biji jumlah yang diminta 30 biji. Maka 

fungsi permintaannya adalah….. 

a. 10P = -100Q – 5000  d. – 10 = 10Q - 5000 

b. –P  = 10Q + 500   e. P = 10Q - 500 

c. –P  = 100Q -500 

15.Jumlah sayuran yang akan dijual oleh pedagang sayur dalam berbagai tingkat 

harga pada waktu tertentu di pasar tradisional. Pernyataan tersebut bisa 

dinamakan….. 

a. Hukum penawaran   d. Penawaran suatu barang 

b. Hukum permintaan   e. Hukum harga keseimbangan 

c. Permintaan suatu barang 

16.Di pasar buah jika harga buah apel Rp 7000,00/kg maka seorang penjual buah 

apel akan menyediakan buah apel untuk dagangannya sebanyak 20 kg, tapi jika 

harga apel Rp 5000,00/kg maka pedagang hanya akan menyediakan 15 kg saja. 

Hal ini menunjukkan hukum penawaran terjadi di pasar buah yang artinya….. 
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a. Jika harga naik, maka penawaran bertambah dan jika harga turun penawaran 

tetap 

b. Jika harga turun, maka penawaran naik dan jika harga naik, penawaran tidak 

terbatas 

c. Jika harga naik, maka penawaran turun dan jika penawaran harga turun 

maka penawaran naik 

d. Jika harga naik, maka penawaran bertambah dan jika turun, maka penjual 

menunggu harga naik baru menjual 

e. Jika harga naik maka penawaran bertambah dan sebaliknya jika harga turun, 

maka penawaran berkurang  

17.Di zaman yang saat ini semakin berkembang di dalam dunia produksi, 

kemajuan teknologi yang digunakan dalam produksi akan mempengaruhi 

jumlah penawaran yaitu….. 

a. Menambah  c. Berfluktuasi   e. Tetap 

b. Mengurangi  d. Tidak menentu   

18.Bila suatu barang ditawarkan dengan harga Rp 10.000,00 kemudian harga 

barang tersebut dinaikkan harganya menjadi Rp 12.000,00. Maka pengaruhnya 

terhadap penawaran adalah….. 

a. Naik kemudian turun  c. Turun  e. Tetap 

b. Turun kemudian naik  d. Naik 

19.Perhatikan kurva dibawah ini! 
 P          S2              S         S1     
           

           

              
             S2       S        S1          

1 Q   
Bila harga tetap, pergeseran kurva penawaran SS ke S1S1 disebabkan oleh….. 

c. Selera konsumen  c. Distribusi   e. Selera konsumen 

d. Biaya produksi  d. Harga barang pengganti 
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20.Dalam kurva penawaran vertikal berapapun harga barang, maka jumlah barang 

yang ditawarkan.…..    

a. Semakin banyak  c. Tetap e. Turun 

b. Berubah         d. Naik 

21.   P 

    300 

     200 

     100 

          0   1   2   3   4   5      Q 

Kurva diatas menunjukkan penawaran tepung terigu di pasar. Penawaran yang 

berbanding lurus dengan harga bisa diartikan….. 

a. Bila harga tepung terigu turun maka produsen tidak akan mengurangi jumlah 

tepung terigu yang akan di jual 

b. Bila harga tepung terigu turun maka produsen akan menambah jumlah stok 

tepung terigunya 

c. Bila harga tepung terigu naik maka produsen tidak akan menambah jumlah 

stok tepung terigu yang akan di jual 

d. Bila harga naik maka produsen akan menambah jumlah tepung terigu yang 

akan di jual. 

e. Bila harga tepung terigu naik maka produsen akan mengurangi jumlah 

tepung terigu yang akan di jual 

22.Berikut merupakan hal yang menyebabkan pergeseran kurva penawaran 

barang elektronik adalah….. 

a. Penurunan biaya bahan yang digunakan 

b. Penurunan harga subsidi 

c. Peningkatan pendapatan konsumen 

d. Penurunan pendapatan konsumen 

e. Peningkatan upah para pekerja 
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23.Dibawah ini adalah kurva penawaran yang bergeser ke kanan. 
         P            S     S’ 

 

 

1 Q 

Mula-mula kurva penawaran digambarkan oleh garis SS, lalu kurva penawaran 

bergeser ke kanan menjadi S’S’. Akibat pergeseran itu adalah….. 

a. Penawaran bertambah dan harga bertambah 

b. Penawaran bertambah dan harga tetap 

c. Penawaran menurun dan harga menurun 

d. Penawaran menurun dan harga bertambah 

e. Penawaran bertambah dan harga menurun 

24.Perhatikan kurva dibawah ini! 

P 

 

        0                 Q 

Kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas karena…. 

f. Harga bertambah dan penawaran menurun 

g. Harga menurun dan penawaran bertambah 

h. Gradient fungsi penawaran bertambah 

i. Gradient fungsi penawaran menurun 

j. Kurva berada pada kuadran 1 

25.Suatu fungsi penawaran dinyatakan dengan Q = 4P – 200, dimana Q adalah 

jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan P adalah harga persatuan. Pada saat 

harga sebesar Rp 800,00 maka jumlah barang yang ditawarkan adalah….. 

a. 3000 unit  b. 3180 unit c. 3170 unit d. 3220 unit e. 3240 unit 

26.Diketahui fungsi penawarn P = 2Q + 2000. bila harga Rp 10.000,00. jumlah 

barang yang ditawarkan….. 

a. 2000 b. 3000 c. 4000  d. 5000 e. 6000 
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27.Harga tas disebuah toko turun dari Rp 55.000,00 menjadi Rp 40.000,00 dan 

jumlah permintaan terhadap tas tersebut naik dari 100 menjadi 300. Maka 

koefisien elastisitasnya….. 

a. Ed = 1  b. Ed < 1 c. Ed > 1 d. Ed = 0 e. Ed = ~  

28.Kurva dengan elastisitas permintaan kurang dari satu (Ed<1) adalah….. 

a. P    b. P                                 c. P 

  400                                              100                                                      30 

  300                                                90                                                      25 

 

      0     38    40        Q                     0             60        100  Q                      0           50       60    Q 

d.  P     e. P 

   17                                                             100 

    15 

                                                    

       0             100    Q                                      0        11  18      Q    

29.Pada waktu harga kentang Rp 5000,00/kg, jumlah yang diminta sebanyak 

10kg, kemudian harga kentang naik menjadi Rp 8000,00/kg, jumlah yang 

diminta berubah menjadi 8 kg. Maka terjadi permintaan….. 

a. Elastis  c. Elastis sempurna   e. Elastis uniter 

b. Inelastis  d. Inelastis sempurna  

30.Harga VCD Rp 30.000,00/buah, jumlah yang diminta sebanyak 500 keping, 

ketika harga turun menjadi Rp 27.000,00/buah. Jumlah yang diminta berubah 

menjadi 550 keping, maka VCD tersebut mempunyai permintaan yang….. 

a. Elastis  c. Elastis Uniter e. Inelastis sempurna 

b. Inelastis  d. Elastis sempurna 

31.Pada harga Rp 2500 jumlah barang yang diminta 250 unit, dan harga unit 

menjadi Rp 2700 jumlah barang yang diminta 210 unit. Dari data tersebut 

besarnya koefisien elastisitas permintaan adalah….. 

a. 0,08 b. 0,2  c. 0,5  d. 0,16   e. 2,0 
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32.Harga handphone Nokia mempunyai koefisien elatisitas sebesar 2,00. Maka 

permintaan yang koefisien elastisitasnya >1 disebut permintaan….. 

a. Inelastis   c. elastis  e. Inelastis sempurna 

b. Elastis sempurna  d. Elastis uniter 

33.Data perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan 

harga….. 

Harga Jumlah Permintaan 

Rp 500,00 

Rp 450,00 

8 unit 

10 unit 

Dari data di atas koefisien elastisitas permintaan adalah….. 

a. Ed = 0 b. Ed =1 c. Ed > 1 d. Ed < 1 E. Ed = ~ 

34.Kurva penawaran yang memiliki koefisien elastisitas lebih dari 1….. 

a. P    c. P    e. P 

     5000                                            4000                                               25000 

                                                          2000                                               20000 

             0  10  40        Q 

b.  P                                                   0      50   60    Q                              0        38     60     Q 

 10000 

 80000   d.  P 

                 0     160   200  Q                               2500 

                                                                           1000 

 

                                                                                  0      50          Q 

 

35.Data di pasar menunjukkan pada harga Rp 4000,00/buah buku dijual sebanyak 

500 buah. Sedangkan pada harga Rp 5000,00/buah buku dijual sebanyak 750 

buah, maka terjadi penawaran yang bersifat….. 

a. Inelastis   c. Elastis   e. Elastis uniter 

b. Ineastis sempurna d. Elastisitas sempurna 

36.Bila harga sebuah bolpoint Rp 900,00 maka penawaran bollpoint 600 unit. Dan 

bila harga bollpoint naik menjadi Rp 1100,00 maka penawaran bollpoint 

menjadi 800 unit. Maka besar koefisien elastisitas penawarannya….. 

a. 17,5 b. 1,50  c. 1,4  d. 0,7  e. 0,05 
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37.Apabila harga barang mengalami kenaikan, maka pengaruhnya terhadap 

jumlah permintaan dan penawaran adalah….. 

a. Permintaan turun, penawaran naik     d. Pemintaan naik, penawaran turun 

b. Permintaan dan penawaran turun       e. Permintaan turun, penawaran relatif 

c. Permintaan dan penawaran naik 

38.Harga sepasang sepatu Rp 100.000,00 si A mampu membayar Rp 125.000,00 

si B mampu membayar seharga sampai Rp 150.000,00, sedangkan si C mampu 

membayar Rp 90.000,00 dan si D hanya mampu jika harga  

    Rp 75.000,00. Dari data tersebut yang termasuk dalam golongan pembeli sub 

marginal adalah….. 

a. C dan D  b. D dan B c. A dan C d. B dan C e. A dan B  

39.    P       D                S Dari kurva keseimbangan disamping, pembeli                    

super marginal ditunjukkan pada huruf….. 

         P          S              D                  a.D,ES               c. D,EP     d. DEP 

                         b.DES  d. DES, 
           0                   Q      Q 

40.Harga beras lebih mahal dibandingkan dengan harga jagung, hal ini 

menunjukkan bahwa harga suatu barang merupakan cerminan dari….. 

a. Tingginya pendapatan masyarakat d. Guna yang dimiliki barang 

b. Nilai yang dimiliki barang e. Merk barang 

c. Keinginan penjual 

41.Tono adalah seorang padagang beras di pasar johar. Harga 1 kg beras di pasar 

johar adalah Rp 4500,00, namun Tono mampu menjual 1 kg beras dengan 

harga Rp 3500,00. dengan demikian Tono bisa di golongkan sebagai 

penjual….. 

a. Marginal  c. Over marginal e. Pasca marginal 

b. Sub marginal  d. Super marginal 
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42.Perhatikan table dibawah ini! 
Harga(dlm rupiah) Jumlah Permintaan (dlm kg) Jumlah Penawaran (dlm kg) 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

600 

550 

470 

410 

200 

300 

350 

410 

470 

600 

Dari tabel diatas, harga keseimbangan terjadi pada saat harga….. 

c. Rp 3200,00  c. Rp 3250,00  e. Rp 3750,00 

d. Rp 4250,00  d. Rp 4200,00 

43.Jika penawaran maupun permintaan meningkat maka akan dapat meningkatkan 

penjualan, hal ini disebabkan oleh permintaan baru dengan harga lama 

melebihi penawaran dengan harga tersebut. Ini dapat dikatakan meningkatnya 

penawaran lebih kecil dari permintaan sehingga menyebabkan….. 

a. Turunnya harga keseimbangan 

b. Harga keseimbangan tetap 

c. Naiknya harga keseimbangan 

d. Harga keseimbangan dipengaruhi permintaan 

e,.Harga keseimbangan dipengaruhi penawaran 

44.Saat lagu-lagu sedang disenangi oleh masyarakat, orang bilang bahwa selera 

masyarakat terhadap lagu dangdut sedang tinggi. Peristiwa ini 

mengakibatkan….. 

a. Pergeseran keseimbanagan ke kiri 

b. Pergeseran keseimbangan ke kanan 

c. Pergeseran kurva permintaan kaset dangdut ke kiri  

d. Pergeseran kurva permintaan dangdut ke kanan 

e. b dan d benar 

45.Diketahui fungsi permintaan Pd = -2Q + 150 dan fungsi penawarannya 

     Ps = Q + 60. Tentukanlah berapa jumlah dan harga keseimbangannya….. 

a. 80 dan 90 c. 90 dan 30 e. 40 dan 80 

b. 90 dan 40 d. 30 dan 90 
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46.Perhatikan kurva dibawah ini! 
          P 

                                   D1         S1 

          200 D 

          160                                     S 
          140  S1 

          100  

                     S 
 
            0      80    120  150  200       Q 
 
 Karena adanya pendapatan masyarakat meningkat, maka menyebabkan harga 

keseimbangan di pasar berubah. Dari gambar kurva diatas dapat dilihat harga 

keseimbangan yang baru di pasar yaitu terletak pada….. 

a. (200,140) b. (120,100) c. (80,160) d. (150,200) e. (200,150) 

47.Perhatikan kurva dibawah ini! 
               P                 D2     S 

                P1               D           E2 

                          P      D1            E           D2 

                        P2                     E1          D 

                          S          D1 

                   0                                           Q 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa harga keseimbanagn di pasar 

dipengaruhi oleh….. 

f. Pergeseran kurva penawaran 

g. Pergeseran permintaan dan penawaran yang bersamaan 

h. Pergeseran kurva permintaan 

i. Pergeseran karena perubahan harga 

j. Pergeseran karena adanya kebijakan 

48.Kurva permintaan mempunyai sifat kemiringan negatif, dan kurva penawaran 

mempunyai sifat kemiringan positif. Bila kedua kurva digabungkan maka akan 

memdapatkan satu titik yaitu….. 

a. Titik temu c. Titik belok  e. Titik persinggungan 

b. Titik optimum d. Titik ekuilibrium 
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49.Perhatikan kurva dibawah ini! 
          P        D                         S 

                        a                 b 

           P                       E 

                           c          d 

 

1 Q 

Dari gambar kurva keseimbangan di atas yang menunjukkan adanya surplus 

permintaan yaitu ditunjukkan pada huruf….. 

c. a dan b  c. c dan d  e. a dan d 

d. a dan c  d b dan d 

50.Perhatikan kurva berikut! 
            P                   D1                             S 

 

      P1          D                E 
           P2                       E 
 
                      S                    D      D1 
            0                     Q2     Q1         Q 

Mula-mula kurva permintaan digambarkan oleh DD. Dengan adanya 

perubahan harga maka kurva permintaan berubah menjadi D1D1. Akibatnya 

harga yang terjadi setelah permintaan bergeser adalah….. 

a. OQ1 b. OP1  c.OP2  d. OQ2  e. OE  
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LEMBAR JAWABAN SOAL POST TES 

Nama  : 
Kelas   : 
No.Absen : 
 

1. A B C D E  26. A B C D E 

2. A B C D E 27. A B C D E 

3. A B C D E 28. A B C D E 

4. A B C D E 29. A B C D E 

5. A B C D E 30. A B C D E 

6. A B C D E 31. A B C D E 

7. A B C D E 32. A B C D E 

8. A B C D E 33. A B C D E 

9. A B C D E 34. A B C D E 

10. A B C D E 35. A B C D E 

11. A B C D E 36. A B C D E 

12. A B C D E 37. A B C D E 

13. A B C D E 38. A B C D E 

14. A B C D E 39. A B C D E 

15. A B C D E 40. A B C D E 

16. A B C D E 41. A B C D E 

17. A B C D E 42. A B C D E 

18. A B C D E 43. A B C D E 

19. A B C D E 44. A B C D E 

20. A B C D E 45. A B C D E 

21. A B C D E 46. A B C D E 

22. A B C D E 47. A B C D E 

23. A B C D E 48. A B C D E 

24. A B C D E 49. A B C D E 

25. A B C D E 50. A B C D E 
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KUNCI JAWABAN SOAL POST TES 

 

11. A 11. B 21. D  31. B  41. D 

12. D             12. C   22. E  32. C  42. C 

13. B           13. A        23. B  33. C  43. C 

14. D             14. E   24. C  34. E  44. E 

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

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

17. A    17. A         27. C   37.  A  47. C 

18. A              18. D    28.C   38.  A  48. D 

19. C           19. B          29. B   39.  C  49. C 

20. A   20. C              30. C         40. B  50. B 
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LEMBAR KERJA SISWA   01                                                                    

                                    Materi          : Pembentukan Harga Pasar 

                                    Sub Materi   : Permintaan 

 

1.  a. Apakah yang dimaksud dengan permintaan dan bagaimana bunyi 

hukumnya? 

 b. Sebutkan dan jelaskan macam-macam permintaan dilihat dari daya beli 

konsumen  dan beri contohnya! 

2.  a.  Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan! 

  b. Jika suatu saat, selera masyarakat terhadap suatu produk menurun, 

sementara faktor-faktor lain tetap, kecenderungan apa yang akan terjadi 

pada masyarakat? 

3.   Misalnya saat ini Anda seorang karyawan dengan gaji Rp 2.000.000,00 per 

bulan. Pada akhir bulan ini Anda dipromosikan menjadi Manager Personalia 

dengan gaji Rp 5.000.000,00 per bulan. Apakah perubahan pendapatan ini 

mengubah permintaan Anda? Jelaskan dengan kurva permintaan! 

4.   100 kg beras terjual bila harganya Rp 2000,00 dan 50 kg akan terjual bila 

harganya Rp 2500,00. Dari data tersebut buatlah fungsi permintaannya dan 

gambar grafiknya!  
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LEMBAR KERJA SISWA 02 

                                   Materi         : Pembentukan Harga Pasar 

                                   Sub Materi   : Penawaran 

 

1. a. Apakah yang dimaksud dengan penawaran dan bagaimana bunyi hukumnya? 

b. Sebut dan jelaskan macam-macam penawaran! 

c. Sebutkan hal-hal yang menyebabkan tidak berlakunya hukum penawaran! 

2.  a. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran! 

b. Jika Anda menjadi direktur utama disebuah perusahaan yang memproduksi 

sepatu  dengan merk Eagle, apakah hal-hal berikut dapat mempengaruhi 

jumlah produksi (penawaran) Anda? 

Jelaskan: 

- kenaikan harga bahan baku seperti kulit, lem, karet,dsb. 

- ditemukan teknologi pembuatan sepatu yang mampu menghasilkan 1000 

pasang seminggu sedangkan teknologi lamanya bisa menghasilkan 200 

pasang seminggu 

c. Panen tembakau gagal karena hujan yang jatuh lebih awal. Apa akibatnya 

terhadap harga penawaran? 

3.  Jelaskan dengan gambar bagaimana terjadinya pergeseran kurva penawaran! 

4.  Perhatiakn tabel di bawah ini! 
Harga per unit (Rp) Jumlah yang ditawarkan per hari 

400 

600 

800 

1000 

20 

30 

40 

60 

Berdasarkan data tersebut tentukan fungsi penawarannya beserta kurvanya! 
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LEMBAR KERJA SISWA 03 

                     Materi           :  Pembentukan Harga Pasar 

                    Sub Materi    : Elastisitas Permintaan dan Elastisitas  Penawaran                       

 

1. a. Jelaskan pengertian elastisitas permintaan serta bagaimana rumusnya! 

      b.Sebutkan faktor yang mempunyai elastisitas harga dari permintaan! 

      c.Sebutkan macam-macam elastisitas permintaan dan gambarkan masing-

masing bentuk kurvanya! 

2. Pada waktu harga garam Rp 500,00/kg jumlah yang diminta masyarakat 

sebanyak 100 kg. Jika harga naik menjadi Rp 800,00/kg jumlah yang diminta 

berubah menjadi 80 kg. Diminta: 

a. Hitunglah besarnya koefisien elastisitas permintaannya! 

b. Bagaimana sifat koefisien elastisitasnya? 

c. Gambarkan bentuk kurva permintaannya! 

3. a. Apa yang Anda ketahui tentang elastisitas harga penawaran? 

b. Sebut faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas barang dari penawaran! 

c. Mengapa dalam waktu jangka panjang penawaran terhadap suatu produk 

bersifat elastis? 

4. Menjelang tahun baru sepatu dengan harga Rp 50.000,00 ditawarkan sebanyak 

500 pasang. Pada bulan berikutnya sepatu tersebut dijual dengan harga Rp 

40.000,00 dan ditawrakan sebanyak 300 pasang. Hitunglah: 

a. Besarnya koefisien harga dari penawaran sepatu tersebut! 

b. Bagaimana sifat koefisien elastisitas tersebut? 

c. Ganbarkan bentuk kurva penawarannya! 
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LEMBAR KERJA SISWA 04 

                                   Materi         : Pembentukan Harga Pasar 

                                   Sub Materi     : Harga Keseimbangan 

 

1. a. Bagaimana terbentuknya harga keseimbangan? Jelaskan! 

b. Sebutkan pedoman yang perlu diperhatikan penjual dan pembeli dalam 

melakukan kegiatan jual beli! 

c. Sebut dan jelaskan macam-macam golongan pembeli yang kamu ketahui! 

2. Gambarkan kurva penawaran bergeser ke kiri atas, sedangkan permintaan tetap 

dan apa akibat dari pergeseran tersebut. Jelaskan! 

3. Jelaskan dengan gambar bagimana pengaruh dari adanya subsidi yang 

diberikan oleh pemerintah terhadap surplus konsumen dan surpus produsen! 

4. Dalam pasar A, pada harga Rp 750,00 jumlah yang diminta 400 unit, 

sedangkan jumlah yang ditawarkan 200 unit. Bila harga naik menjadi Rp 

1000,00 jumlah yang diminta menjadi 350 unit dan jumlah yang ditawarkan 

menjadi 250 unit. 

a. Tentukan fungsi permintaan dan penawarannya! 

b. Harga keseimbangan! 

c. Gambar kurvanya! 
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JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 01 
1. a. Permintaan adalah berbagai jumlah barang atau jasa yang diminta oleh 

pembeli pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu.  

Hukum permintaan berbunyi semakin rendah harga suatu barang, semakin 

banyak barang yang diminta. Demikian pula sebaliknya semakin tinggi harga 

suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. 

b.Permintaan dilihat dari daya beli konsumen sebagai berikut: 

• Permintaan Efektif adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang 

atau jasa yang disertai daya beli ( kemampuan membayar) 

Contohnya: membeli baju dengan harga Rp 50.000,00 

• Permintaan Absolut adalah permintaan  konsumen terhadap suatu barang 

atau jasa yang tidak disertai daya beli (hanya didasarkan pada kebutuhan 

saja) 

Contohnya: meskipun Anda siswa SMA tapi Anda ingin membeli 

Mercedes Benz S 600 

• Permintaan Potensial adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang 

atau jasa yang disertai daya beli tetapi belum melakukan pembelian 

Contohnya: dengan uang yang dimiliki sebesar Rp 250.000,00 Amir ingin 

mengikuti privat bahasa inggris tapi dia masih memilih-milih lembaga 

kursus mana yang akan diikuti 

2. a. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah: 

• Harga barang itu sendiri. Bila harga naik, jumlah barang yang diminta 

turun. Demikian pula sebaliknya. 

• Harga barang lain yang terkait. Kaitan suatu barang tertentu dengan barang 

lainnya bisa sacara subtitusi atau komplemen 

• Pendapatan konsumen. Jika pendapatan seseorang bertambah, maka 

permintaan terhadap suatu barang atau jasa akan bertambah pula  

• Selera. Selera masyarakat terhadap suatu produk meningkat maka 

permintaan terhadap produk tersebut akan meningkat pula 

• Jumlah Penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk dapat menambah 

permintaan 
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• Prediksi masa yang akan datang / expectation yaitu suatu keadaan dimana 

masyarakat umumnya menduga-duga bahwa masa yang akan datang akan 

terjadi kenaikan harga akibat kebijakan-kebijakan pemerintah 

Ya, kecenderungan orang bila pendapatannya bertambah maka permintaan 

terhadap suatu barang akan bertambah pula 
   P      D     D2      
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Pergeseran kurva DD menjadi 

D2D2 inilah yang dinamakan 

pertambahan permintaan sedang 

perubahan q-q2 dinamakan 

pertambahan jumlah barang yang 

diminta 
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JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 02 

1. a. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual 

(produsen) pada berbagai tingkat harga dan dalam waktu tertentu. 

b. Macam-macam penawaran yaitu sebagai berikut: 

1). Dilihat dari realita penawaran 

 Persediaan yaitu jumlah seluruh barang yang diminta produsen dan 

siap ditawarkan pada berbagai pasar 

 Penawaran riil yaitu jumlah barang yang benar-benar ditawarkan untuk 

dijual ke pasar dengan berbagai tingkat harga 

2). Dilihat dari jumlah penyedia 

 Penawaran individual yaitu penawaran yang datang dari seorang 

pengusaha/ produsen 

 Penawaran pasar/ kolektif yaitu penawarn yang datang dari beberapa 

pengusaha / produsen di pasar 

3). Dilihat dari jenis yang ditawarkan  

 Faktor produksi yaitu penawaran berupa tenaga, alat produksi, modal, 

dan tanah, yang datang dari masyarakat untuk perusahaaan 

 Barang konsumsi yaitu hasil produksi perusahaan yang ditawarkan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

c. Hal-hal yang menyebabkan tidak berlakunya hukum penawaran yaitu: 

• Kurva penawaran vertikal 

• Kurva penawaran horizontal 

• Kurva penawaran melengkung membalik 

2. a. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu: 

- Harga barang itu sendiri   - Tujuan tertentu 

- Biaya produksi    - Pajak dan subsidi 

- Teknologi    - Jumlah perusahaan 

- Keuntungan     - Perubahan harga barang lain 

- Kebutuhan Uang    - Keadaan cuaca dan iklim 

- Harga masa depan 
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b. Kenaikan harga bahan baku seperti kulit, lem, karet dsb mempengaruhi 

jumlah produksi (penawaran) karena jika biaya harga bahan baku tinggi, 

maka harga produk tinggi pula, maka ia akan mengurangi jumlah produknya. 

Hal ini menyebabkan penawaran produk akan barang tersebut turun. 

Teknologi yang dimiliki perusahaan menentukan besar kecilnya kapasitas 

produksi. Hal ini berpengaruh terhadap banyak sedikitnya barang yang 

ditawarkan dipasar. 

c. Produksi barang-barang pertanian / perkebunan sangat dipengaruhi oleh 

keadaan cuaca atau iklim. Bila iklim atau cuaca kurang baik, maka akan 

berakibat buruk pada hasil pertanian/ perkebunan tersebut ( tembakau). 

Akibatnya jumlah hasil panen tembakau akan berkurang sehingga akan 

mengurangi jumlah penjualannya. 
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            P  = 20Q    atau       Q = 1/20P 

Pergeseran kurva penawaran akan 

bergeser ke kanan, yaitu dari SS ke 

S1S1 jika jumlah yang ditawarkan 

lebih banyak pada saat harga tetap. 

Hal ini bisa terjadi jika harga 

barang lain turun dan teknologi 

bertambah maju 
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JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 03 

1. a. Elastisitas permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif yang 

menunjukkan sampai dimana besarnya pengaruh perubahan harga atas 

perubahan permintaan. 

Rumusnya : 
1

1

Q
Px

P
QEs

Δ
Δ

= atau     
%100
%100

/
/

1

1 x
PP
QQEs

Δ
Δ

=  

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga dari permintaan antara 

lain sebagai berikut: 

- Ketersediaan barang subtitusi  - tradisi 

- intensitas kebutuhan   - waktu 

- pendapatan konsumen 

c. Macam-macam Elastisitas Permintaan: 

1. Elastis (Ed>1)              3. Elastis uniter (Ed=1) 

      P                                                  P  

             P0                                                                                                                P0 

        P1                                                                       
                                                                                  P1                                  D 

         0         Q0             Q1     Q                                                

                                                                                    0           Q0       Q1           Q 

2.  Inelastis (Ed<1)   4. Elastis Sempurna (Ed= ~) 

 P                                                               P  

        P0                                                                                                               P0                                                      D 

 

          P1 

                                                                                     0                                    Q 

         0                    Q0     Q1     Q 

5. Inelastis Sempurna (Ed = 0) 

       P                   D 

 

      P0………………… 

          P1………………… 

      0               Q1               Q 
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2. a. P    = Rp 500,00 

        ΔP = 800 – 500 = 300 

        Q   = 100 

        ΔQ = 100 – 80 = 20 

        
Q
Px

P
QEd

Δ
Δ

−=  

               = 
100
500

300
20 x−  

               = - 0,33                       0,33  

b. Permintaannya bersifat Inelastis ( Ed<1) 

c.    P             D 
    800………….. 

 

      500………………… 

 

                                                   D 

         0               80        100         Q 

3. a. Elastisitas harga penawaran adalah tingkat atau derajat perubahan jumlah 

yang ditawarkan terhadap perubahan harga 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga dari penawaran adalah: 

1. Waktu yang diperlukan 

2. Daya tahan produk 

3. Kapasitas produk 

4. Perubahan dalam biaya produksi 

c. Karena produsen mempunyai banyak kesempatan untuk memperluas 

kapasitas produksinya (areal pertanian, mesin-mesin, pabrik baru, dan tenaga 

ahli). Makin lama waktu makin elastis penawarannya. 

4. a. P    = Rp 50.000,00 

        ΔP = 50.000 – 40.000 = 10.000 

        Q   = 500 

        ΔQ = 500 – 300 = 200 
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        Es  = 
Q
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Δ  

              = 
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50000
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200 x  

              = 
5000000
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              = 2 

b. Penawarannya bersifat Elastis (Es>1) 

c. Kurvanya: 
           P                                            S 
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    40000……………..  
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JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 04 

1. a. Harga keseimbangan tercapai jika jumlah barang yang diminta sama dengan 

jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan harga tertentu atau 

penawaran sama dengan permintaan 

b. Pedoman bagi Penjual : - Biaya yang dikeluarkan 

           - Laba yang diharapkan 

    Pedoman bagi pembeli : - Kebutuhan menurut skala prioritas 

                                               - Besarnya penghasilan 

c. Macam-macam pembeli: 

1. Pembeli marginal yaitu pembeli yang mempunyai daya beli sama dengan 

harga pasar 

2. Pembeli Super marginal yaitu pembeli yang mempunyai daya beli diatas 

harga pasar 

3. Pembeli Submarginal yaitu pembeli yang mempunyai daya beli dibawah 

harga pasar 

2.   P     D                      S1   

    

     P1…………………  E1                           S 

 

        P  ……………… …….E 

      

              S1                                                          D 

                                      S 

       0                   Q1              Q                Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berkurangnya penawaran 

mengakibatkan harga 

keseimbangan berubah dari E 

menjadi E1. Hal ini disebabkan oleh 

perubahan harga, yaitu dari P 

menjadi P1. Harga keseimbangan 

pada titik P1 lebih tinggi daripada 

titik P, sedangkan jumlah barang 

menurun, yaitu dari OQ menjadi 

OQ1  
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4.  

P D S 
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Ditanya:  

a. Fungsi Permintaan (fd) 
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-50P + 37.500 = 250Q – 100.000 

-50P                = 250Q + 137.500 

     P                 = -50P + 2750 

b. Fungsi Penawaran (fs) 

200250
200

7501000
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−
−

=
−

− QP  

50
200

250
750 −

=
− QP  

50P – 37.500 = 250Q – 50.000 

               50P = 250Q – 12.500 

                   P = 5Q – 250 

a. Penawaran naik, sehingga kurva 

penawaran bergeser ke kanan atau dari 

S0 ke S1 

b. Keseimbangan pasar bergeser dari titik 

E ke titik C 

c. Harga barang turun dari P0 ke P1 

d. Jumlah barang meningkat dari OQ0 

menjadi OQ1  


