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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru

profesional

memegang

peranan

yang

sangat

penting

dalam

menentukan prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30%
prestasi peserta didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka
guru

harus

senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil
Uji Kompetensi Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru
khususnya

kompetensi

pedagogi

dan

profesional,

maka

Program
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Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada
upaya memintarkan peserta didik melalui pembelajaran berorientasi
keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat
luasnya wilayah Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan
keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
sehingga peningkatan pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat
sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP
SMP. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun
Perguruan Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan
berkontribusi positif dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini.
Semoga Allah SWT senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar
dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan
antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil
pengukuran capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian
PISA maupun TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa
masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh
karena itu siswa harus dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang
berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) agar terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk

meningkatkan

pendidikan,

maka

efisiensi,

efektivitas,

serta

pemerataan

mutu

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah
ini, pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG)
SD dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini
dilakukan melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi
melalui

zonasi

pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di
lingkungan terdekat, seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru,
capaian nilai rata-rata UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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PENGANTAR

Unit pembelajaran ini berisi pembahasan kompetensi dasar mata pelajaran
Ilmu Pengetahuan Sosial kelas IV di Sekolah Dasar 3.3 “Mengidentifikasi
kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan,
serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai
provinsi”. Bagian yang terdapat di dalam unit pembelajaran ini telah disusun
secara runtut dan sistematis sehingga dapat membantu guru Sekolah Dasar
memiliki kompetensi pedagogik dan profesional dalam mengajarkan materi
pada kompetensi dasar tersebut secara utuh dan bermakna. Keruntutan unit
pembelajaran ini dimulai dari penentuan target kompetensi dasar, indikator
pencapaian kompetensi, contoh aplikasi kompetensi dasar di dunia nyata, dan
pembahasan soal-soal HOTS yang muncul pada soal Ujian Sekolah.
Selama mempelajari unit pembelajaran ini, guru dibimbing untuk mengaitkan
antara kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa dengan kondisi nyata
yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga diberikan pemahaman
untuk menganalisis soal-soal pada kompetensi dasar tersebut yang sering
keluar di Ujian Sekolah. Aktivitas pembelajaran juga dikemas melalui modelmodel pembelajaran berbasis pendekatan saintifik sehingga tercipta proses
pembelajaran IPS di Sekolah Dasar berorientasi keterampilan abad 21 (4C)
Communication, Collaboration, Critical Thinking and Creativity.
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Unit pembelajaran ini juga memberikan pemahaman kepada para guru agar
mampu menyusun Lembar Kerja Siswa yang lebih menekankan pada proses
penemuan ilmu pengetahuan secara mandiri. Harapannya, setelah menguasai
unit pembelajaran, guru akan terampil mengajarkan materi peran kegiatan
ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat dengan
menggunakan proses pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir
tingkat tinggi (HOTS), baik dalam aktivitas maupun penyelesaian soal evaluasi.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

Kompetensi Dasar Pengetahuan
3.3 Mengidentifikasi
kegiatan ekonomi dan
hubungannya dengan

1. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi di lingkungan
sekitar sampai provinsi
2. Mengidentifikasi hubungan antara kegiatan ekonomi

berbagai bidang pekerjaan,

dengan berbagai bidang pekerjaan di lingkungan

serta kehidupan sosial dan

sekitar sampai provinsi

budaya di lingkungan
sekitar sampai provinsi

3. Mengidentifikasi hubungan antara kegiatan ekonomi
dengan kehidupan sosial budaya di lingkungan sekitar
sampai provinsi

Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

Kompetensi Dasar Keterampilan
4.3 Menyajikan hasil
identifikasi kegiatan
ekonomi dan

1. Menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi di
lingkungan sekitar sampai provinsi
2. Menyajikan hasil identifikasi hubungan antara kegiatan

hubungannya dengan

ekonomi dengan berbagai bidang pekerjaan sampai

berbagai bidang

provinsi

pekerjaan, serta

3. Menyajikan hasil identifikasi hubungan antara kegiatan

kehidupan sosial dan

ekonomi dengan kehidupan sosial budaya di

budaya di lingkungan

lingkungan sekitar sampai provinsi

sekitar sampai provinsi
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

Kelas

Indikator Pendukung
3.3.1 Menyebutkan kegiatan

4.3.1 Mengumpulkan hasil

ekonomi di lingkungan

identifikasi kegiatan ekonomi

sekitar sampai provinsi

di lingkungan sekitar sampai
provinsi

3.3.2 Menunjukkan hubungan

4.3.2 Mengumpulkan hasil

antara kegiatan ekonomi

identifikasi hubungan antara

dengan berbagai bidang

kegiatan ekonomi dengan

pekerjaan di lingkungan

berbagai bidang pekerjaan di

sekitar sampai provinsi

lingkungan sekitar sampai
provinsi

3.3.3 Menunjukkan hubungan

4.3.3 Mengumpulkan hasil

antara kegiatan ekonomi

identifikasi hubungan antara

dengan kehidupan sosial

kegiatan ekonomi dengan

budaya di lingkungan

kehidupan sosial budaya di

sekitar sampai provinsi

lingkungan sekitar sampai
provinsi
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Indikator Kunci
3.3.4 Menjelaskan kegiatan

4.3.4 Menyajikan hasil

ekonomi di lingkungan

identifikasi kegiatan

sekitar sampai provinsi

ekonomi di lingkungan

IV

sekitar sampai provinsi

3.3.5 Menjelaskan hubungan

4.3.5 Menyajikan hasil

antara kegiatan ekonomi

identifikasi hubungan

dengan berbagai bidang

antara kegiatan ekonomi

pekerjaan di lingkungan

dengan berbagai bidang

sekitar sampai provinsi

pekerjaan di lingkungan
sekitar sampai provinsi

3.3.6 Menjelaskan hubungan

4.3.6 Menyajikan hasil

antara kegiatan ekonomi

identifikasi hubungan

dengan kehidupan sosial

antara kegiatan ekonomi

budaya di lingkungan

dengan kehidupan sosial

sekitar sampai provinsi

budaya di lingkungan
sekitar sampai provinsi

Indikator Pengayaan
3.3.7

Merinci kegiatan

4.3.7

Mengintegrasikan hasil

ekonomi di lingkungan

identifikasi kegiatan

sekitar sampai provinsi

ekonomi di lingkungan

IV

sekitar sampai provinsi
3.3.8

Merinci hubungan

4.3.8

Mengintegrasikan hasil

antara kegiatan

identifikasi hubungan antara

ekonomi dengan

kegiatan ekonomi dengan

berbagai bidang

berbagai bidang pekerjaan di
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3.3.9

pekerjaan di lingkungan

lingkungan sekitar sampai

sekitar sampai provinsi

provinsi

Merinci hubungan

4.3.9

Mengintegrasikan hasil

antara kegiatan

identifikasi hubungan antara

ekonomi dengan

kegiatan ekonomi dengan

kehidupan sosial

kehidupan sosial budaya di

budaya di lingkungan

lingkungan sekitar sampai

sekitar sampai provinsi

provinsi
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Kegiatan Ekonomi
Produksi Jamur Tiram, Hanya Bermodal 300 ribu Kadek
Saputra Bisa Meraup Untung Jutaan Rupiah

Gambar 1 : Kegiatan Produksi Jamur Tiram

Sumber: www.balipost.com

Memulai sebuah usaha tidak harus memerlukan modal besar. Dengan modal
kecil pun, seseorang bisa memulai dan menjalankan usahanya dengan sukses
asalkan memiliki tekad kuat dan semangat pantang menyerah. Setidaknya
prinsip itulah yang selama ini diterapkan oleh I Kadek Saputra, wirausahawan
muda pembudidaya jamur tiram dari Banjar Dukuh Desa Bunutin, Kabupaten
Bangli, Provinsi Bali. Pria berusia 35 tahun ini tergolong sukses dalam
membudidayakan jamur tiram karena hanya bermodal Rp 300 ribu, selama
sebulan keuntungan yang didapatnya bisa mencapai jutaan rupiah.
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Saputra menuturkan, dirinya mulai membudidayakan jamur tiram sejak 2011.
Hal yang melatar belakangi dirinya terjun ke usaha itu karena penghasilan
yang didapatnya dari menjadi guru honor masih jauh dari kata cukup. Sebelum
memilih membudidayakan jamur tiram, dirinya yang memiliki banyak teman
wirausahawan itu sempat menjalani usaha di bidang desain logo dan distro.
Namun, usaha tersebut tidak berlangsung lama karena terkendala modal.
Untuk bisa untuk membeli peralatan percetakan, pengadaan bahan kaos dan
sewa kios di tempat strategis harus membutuhkan biaya besar.
Akhirnya Ia memutuskan untuk menekuni usaha budidaya jamur tiram yang
modalnya relatif murah. Singkatnya, dari 100 bibit yang dibuatnya pertama
kali, dirinya harus menerima kenyataan karena 80% bibit buatannya mati.
Namun hal itu tak membuatnya putus asa. Ia terus mencoba hingga akhirnya
berhasil memproduksi bibit jamur tiram sampai sekarang. Ayah dua anak itu
mengatakan dari 7 ribuan baglog jamur yang dibudidayakan, dalam sehari
dirinya saat ini bisa mendapatkan hasil panen jamur antara 30-50 kilogram.
Sementara untuk bibit jamur dirinya bisa memproduksi 1000 baglog per
minggu. Per satu kilogram jamur dijualnya ke pengepul dengan harga Rp 1618 ribu, sedangkan eceran Rp 20-24 ribu.

Untuk bibit jamur, dijual seharga Rp 3.200 per satu baglog. Jika dihitung, omzet
yang didapat dari usahanya itu bisa mencapai jutaan rupiah per bulan. Dengan
pengalamannya itu, dirinya pun berpesan kepada calon wisausahawan muda
agar tidak ragu-ragu dalam mulai berbisnis. “Jadi jangan ragu-ragu. Kalau ingin
membuat usaha sampingan tidak harus dengan modal besar kok. Asal ada
kemauan dan semangat, pasti akan sukses. Isi waktu kita dengan membuat
usaha sampingan yang mampu mendatangkan keuntungan finasial. Kalau kita
hanya berdiam diri menunggu sampai bisa menjadi PNS, sangat rugi karena
waktu akan terbuang sia-sia,” kata Saputra. (sumber: balipost/ berita tanggal
28 Maret 2019).
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B. Kegiatan Perekonomian Masyarakat
Kegiatan Ekonomi Masyarakat di Daerah Pegunungan Dieng

Gambar 2 : Kegiatan Ekonomi Masyarakat Pegunungan
Sumber: diengplateau.com

Bentuk kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia sangat beragam sesuai
dengan kondisi lingkungan alam, sosial, dan budaya masyarakat sekitar. Salah
satunya adalah masyarakat yang tinggal di desa Pranten, Kecamatan Bawang,
Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Desa yang terletak di Pegunungan Dieng
tersebut terkenal sebagai penghasil sayuran dengan kualitas bagus. Penduduk
desa yang mayoritas bekerja sebagai petani memanfaatkan lahannya untuk
ditanami berbagai macam sayuran, seperti: kentang, buncis, wortel, dan kubis.
Rasa kebersamaan diantara para penduduknya terlihat jelas dalam kehidupan
sehari-hari. Ketika datang masa tanam, mereka saling membantu menyemai
benih hingga berbagai air untuk mengairi ladangnya. Begitu juga saat panen
tiba, mereka bersama-sama membawa hasil pertaniannya untuk dijual ke
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pasar. Ketika sampai di pasar, sayuran segar dari desa Pranten selalu ditunggu
oleh para pedagang maupun pembeli. (sumber: www.diengplateau.com).
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SOAL-SOAL UN/USBN

Berikut ini contoh soal Ujian Sekolah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial
yang diambil dari materi kelas IV kompetensi dasar (3.3): mengidentifikasi
kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta
kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi.

A. Kegiatan Ekonomi
1. Pak Bejo membeli ayam milik tetangga kemudian menjualnya kembali di
pasar. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pak Bejo termasuk jenis…
a. Distribusi
b. Konsumsi
c. Produksi
d. Industri
(Soal Ujian Sekolah Disdik Kota Malang Tahun Ajaran 2016/2017)
Nomor soal

:1

Level Kognitif

: L 1 (Pengetahuan)

Indikator yang

: 3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya

bersesuaian

dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial
dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi

Diketahui

: Peran produsen dan konsumen dalam kegiatan
perekonomian masyarakat

Ditanya

:Kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada
konsumen dalam perekonomian masyarakat
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2.

Pak Yudi adalah seorang penjual kain di Pasar Setono Pekalongan. Ia
membeli langsung dari pabrik tekstil dalam jumlah besar kemudian
menjualnya kembali kepada para pedagang. Jika dikaitakan dengan
kegiatan ekonomi, Pak Yudi termasuk melakukan kegiatan distribusi
pada tingkatan …
a. Makelar
b. Grosir
c. Pengecer
d. Agen
(Soal Ujian Sekolah Disdik Kab. Batang Tahun ajaran 2017/2018)
Nomor soal

:2

Level Kognitif

: L 1 (Pengetahuan)

Indikator yang

: 3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan

bersesuaian

hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan,
serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan
sekitar sampai provinsi

Diketahui

: Proses mendapatkan barang dari produsen secara
langsung dalam kegiatan ekonomi

Ditanya

: Istilah/ sebutan untuk orang yang melakukan
kegiatan distribusi dengan jumlah tertentu dalam
kegiatan ekonomi
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B. Kegiatan Perekonomian Masyarakat
1. Karakteristik lingkungan geografis, sosial, dan budaya di Indonesia
menyebabkan berbagai macam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh
masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat yang tingggal di daerah
perkotaan. Kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh masyarakat
yang tinggal di daerah perkotaan adalah…

a. Peternakan, perikananan, pertanian, dan perdagangan
b. Pertambangan, perdagangan, industri, dan pariwisata
c. Jasa, perdagangan, pegawai, dan industri
d. Jasa, perdagangan, peternakan, dan pertanian

(Soal Ujian Sekolah Disdik Kota Malang Tahun Ajaran 2017/2018)
Nomor soal

:3

Level Kognitif

: L 2 (Pemahaman)

Indikator yang

: 3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan

bersesuaian

hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan,
serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan
sekitar sampai provinsi

Diketahui

: Keragaman kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh
karakteristik geografis, sosial, dan budaya
masyarakat
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Ditanya

: Kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh
masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)
1.

Guru dan siswa menyanyikan lagu “Kolam Susu” ciptaan
Koes Plus
“Kolam Susu”
Bukan lautan hanya kolam susu
Kail dan jala cukup menghidupimu
Tiada topan tiada badai kau temui
Ikan dan udang datang menghampirimu
Orang bilang tanah kita tanah syurga
Tongkat, kayu dan batu jadi tanaman 2X

2.

Guru menunjukkan gambar nelayan yang sedang bekerja
mencari ikan di laut:

Pendahuluan

Gambar 3 : Kegiatan Ekonomi Masyarakat Pesisir Laut

Sumber: www.bring.com
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3. Guru melakukan kegiatan tanya jawab tentang gambar:
“Pekerjaan apa saja yang ada pada lirik lagu tersebut?”
Bagaimana cara para nelayan mencari ikan?” Apa saja yang
kalian ketahui tentang kehidupan sehari-hari para nelayan?
4. Guru menampung jawaban siswa
5. Guru dan siswa melakukan kegiatan brainstrorming:
“Setelah kalian mengetahui kehidupan nelayan di daerah
pantai, sekarang bapak/ibu guru akan bertanya tentang
pekerjaan orang tua kalian. Apa pekerjaan orang tuamu?
Bagaimana cara mereka bekerja? Apa yang dihasilkan?
6. Guru mengaitkan berbagai macam pekerjaan orang tua
siswa dengan kegiatan ekonomi, sosial, budaya masyarakat.
“Anak-anak…. orang tuamu bekerja untuk mendapatkan
uang. Uang yang diperoleh digunakan untuk memenuhi
kebutuhan hidup, termasuk biaya sekolah, jajan, hingga
membeli kebutuhan pokok. Orang tuamu ada yang bekerja
menghasilkan barang dan ada yang memberikan pelayanan
jasa. Ada juga yang mengantarkan atau menjual barang. Hal
ini berarti mereka telah melakukan kegiatan ekonomi ”.
7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
“ Hari ini kita anak belajar tentang kegiatan ekonomi. Kita
akan mempelajari macam-macam pekerjaan dan ciri-ciri
khas yang melekat pada setiap pekerjaan yang biasa kita
jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya supaya
kalian dapat memahami kegiatan ekonomi yang ada di
lingkungan sekitar. Kalian juga akan mengerti pekerjaan apa
saja yang dapat menghasilkan barang/jasa, bagaimana cara
menyalurkan barang hingga menggunakan barang secara
bijak. Apabila kalian telah memamahaminya, kalian akan
lebih menghargai pekerjaan yang dilakukan oleh setiap
orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya”.
8. Guru menyampaikan agenda kegiatan yang akan dilakukan
selama proses pembelajaran:
“Selama kegiatan pembelajaran ini, kalian akan melakukan:
- Tanya jawab dengan guru dan teman-teman,
- Mendengarkan penjelasan guru
- Mencari informasi di buku/internet/wawancara,
- Berdiskusi menyelesaikan tugas kelompok
- Menyusun laporan,
- Menilai hasil karya setiap kelompok lain dalam kegiatan
wisata belajar kelompok/window shopping,
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-

Menyampaikan laporan kelompok di depan kelas
Menyimpulkan pengalaman belajar yang telah kalian
peroleh dengan menggunakan bahasa sendiri”.

Tahapan Discovery Learning
Stimulation
(Pemberian

1. Guru menunjukkan gambar kegiatan perekonomian
masyakarakat yang tinggal di daerah pantai

Rangsangan)

Gambar 4 : Kegiatan Masyarakat di Tempat Pelelangan Ikan
Sumber: www.nelayanku.blogspor.com

2. Tanya jawab kegiatan ekonomi masyarakat yang
terdapat pada gambar:
a. Pekerjaan apa sajakah yang terdapat pada gambar
tersebut?
b. Siapa yang berperan dalam menghasilkan ikan
(produksi)?
c. Siapa saja yang berperan menyalurkan barang
(distribusi)?
a. Bagaimana cara memanfaatkan ikan untuk
memenuhi kebutuhan (konsumsi) yag benar?
b. Karakter yang harus dimiliki untuk menjadi nelayan
yang sukses?
3. Guru menunjukkan gambar kegiatan ekonomi
masyarakat yang ada di pasar tradisional:
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Gambar 5 : Kegiatan Perekonomian di Pasar Tradisional
Sumber: www.belanjamurah.com

4. Guru memandu siswa untuk belajar membuat daftar
pertanyaan terkait kegiatan produksi, distribusi, dan
konsumsi yang terjadi di pasar tradisional
Keterangan:
Daftar pertanyaan yang disusun seperti contoh pertanyaan
pada kegiatan perekonomian masyarakat di Tempat
Pelelangan Ikan
Problem
Statement
(Identifikasi
masalah)
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1. Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok kecil (setiap
kelompok terdiri atas 4-5 anak)
2. Guru memberikan lembar kerja kepada setiap kelompok
(Lembar Kerja 1 dan 2)
3. Setiap kelompok mempelajari petunjuk penyelesaikan yang
terdapat pada setiap lembar kerja
4. Setiap kelompok menyelesaikan tugas Lembar Kerja 1
(terlampir)
5. Pembagian tugas untuk menyelesaikan Lembar Kerja 2
adalah sebagai berikut:
Kelompok 1 = Pertanian
Kelompok 2= Perkebunan
Kelompok 3 = Peternakan
Kelompok 4= UMKM
Kelompok 5= Pertambangan
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6. Kelompok memastikan setiap anggotanya memahami tugas
yang harus diselesaikan
Data Collection
(Pengumpulan
data)

1. Setiap anggota kelompok mencari referensi/ data yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan Lembar Kerja 1 dan 2
2. Referensi/ data diambil dari berbagai sumber belajar
(perpustakaan, acara televisi, berita, koran, buku bacaan,
internet maupun wawancara langsung)
3. Informasi yang telah diperoleh selanjutnya dibawa kepada
kelompoknya untuk didiskusikan/diolah/ diputuskam

Data Processing
(Pengolahan
data)

1. Kelompok berdiskusi menyelesaikan Lembar Kerja 1 dan 2
2. Setiap kelompok menyusun laporan yang nantinya akan
diamati oleh kelompok lain dalam kegiatan window shopping
3. Guru memandu proses diskusi dan penyusunan laporan
hasil karya setiap kelompok yang akan

Verification
(Pembuktian)

1. Guru memandu kegiatan window shopping
(kegiatan mengamati, menemukan informasi, dan menilai
hasil karya kelompok lain yang dipajang di dinding kelas
secara bergantian)
2. Kelompok mencatat informasi yang diperoleh dari hasil
karya kelompok lain dari kegiatan window shopping
3. Perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil
karyanya di depan kelas
4. Kelompok yang lain menanggapi hasil presentasi

Generalization
(Kesimpulan)

1. Guru dan siswa melakukan konfirmasi pengalaman belajar
2. Siswa menulis kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan
window shopping pada tabel analisis perekomonian
masyarakat (Tabel 2)
3. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan
pengalaman belajar dengan menggunakan kalimat sendiri

Penutup

1.
2.
3.
4.
5.

Guru dan siswa merefleksikan proses pembelajaran
Siswa menyelesaikan soal evaluasi
Guru memberikan penguatan dan motivasi
Guru menyampaikan tindak lanjut
Guru menutup pelajaran
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B. Lembar Kerja

Lembar Kerja 1: Kegiatan Ekonomi
(Analisis Kegiatan Ekonomi )
Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas/ Semester

: IV/ II

Tema/ Sub Tema

: 8/ 1

A. Tujuan :
Setelah menyelesaikan Lembar Kerja 1, siswa diharapkan mampu
mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai
bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan
sekitar sampai provinsi
B. Petunjuk Kegiatan :
Amatilah dengan teliti gambar di bawah ini untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada Lembar Kerja 1 !

Gambar 6 : Kegiatan Produksi, Distribusi, dan Konsumsi
Sumber: www.belanjamurah.com
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C. Format Kegiatan:

1) Jawablah pertanyaan berikut ini!

a) Apa yang harus dilakukan oleh para petani agar menghasilkan
sayuran dengan kualitas baik?

b) Bagaimanakah proses/tahapan hasil produk pertanian tersebut
bisa sampai ke tangan para penjual dan pembeli di pasar?

c) Apa yang akan terjadi dengan para penjual dan pembeli di pasar
jika hasil sayuran yang dihasilkan oleh petani tidak bagus?

d) Apa yang terjadi dengan para petani dan pembeli jika kegiatan
penyaluran sayuran dari petani ke pasar tidak lancar?

e) Apa yang terjadi dengan para penjual jika sayuran dari petani
tidak tersedia di pasar sementara banyak masyakarakat yang
ingin membeli sayuran?
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2) Buatlah analisis hubungan antara kegiatan produksi, distribusi, dan
konsumsi sayuran pada tabel analisis berikut ini!
Tabel 1: Analisis Kegiatan Ekonomi Masyarakat
No
1

Pernyataan
Jika produksi

Pengaruh/ dampak yang akan terjadi
Keuntungan yang diperoleh petani :

sayuran bagus
dan segar

Keuntungan bagi pihak/ orang yang membawa sayuran:

Keuntungan bagi para penjual:

Keuntungan bagi para pembeli:

2

Jika distribusi

Kerugian bagi petani:

sayuran dari
petani ke

Kerugian pagi pihak yang membawa sayuran:

pasar tidak
lancar

Kerugian bagi para pedagang:

Kerugian bagi pembeli:

3

Jika konsumsi

Keuntungan bagi petani:

sayuran
meningkat
(permintaan
bertambah)
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Keuntungan bagi pihak yang membawa sayuran:
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Lembar Kerja 2: Kegiatan Perekonomian Masyarakat
Hubungan Antara Kegiatan Ekonomi dengan Pekerjaan dan Kondisi
Sosial Budaya Masyarakat
Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas/ Semester

: IV/ II

Tema/ Sub Tema

: 8/ I

A. Tujuan :
Setelah menyelesaikan Lembar Kerja 2, siswa diharapkan mampu
mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan
berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di
lingkungan sekitar sampai provinsi
B. Petunjuk Kegiatan :
1) Pembagian tugas penyelesaian Lembar Kerja 2 identifikasi
kegiatan perekonomian masyarakat adalah sebagai berikut:
a) Kelompok 1

= Pertanian

b) Kelompok 2

= Perkebunan

c) Kelompok 3

= Peternakan

d) Kelompok 4

= UMKM

e) Kelompok 5

= Pertambangan

2) Carilah informasi dari berbagai sumber untuk menemukan ciriciri yang melekat pada pekerjaan tersebut (kegiatan produksi,
distribusi, dan konsumsi dan kondisi sosial budaya masyarakat)
3) Diskusikan Lembar Kerja 2 bersama anggota kelompokmu
4) Susunlah hasil karya kelompokmu secara jelas dan menarik
karena akan diamati dan dinilai oleh kelompok lainnya
5) Pilihlah perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil
karya kelompokmu!

37

C. Format Kegiatan :

Kelompok 1: Pertanian

Kegiatan Produksi
Hasil produksi Sektor Pertanian:

Kegiatan Distribusi
Cara menyalurkan hasil produksi:

Kegiatan Konsumsi
Pemanfaatan hasil pertanian:
Gambar 7 : Kegiatan Pertanian
Sumber: www.liputan6.com

Kondisi Sosial Budaya Masyarakat
Ciri-ciri kehidupan petani:

Pembentukan Karakter Ekonomi:
Karakter yang harus dimiliki:
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Kelompok 2: Perkebunan

Kegiatan Produksi
Hasil produksi sektor Perkebunan:

Kegiatan Distribusi
Cara menyalurkan hasil distribusi:

Kegiatan Konsumsi
Pemanfaatan hasil perkebunan:
Gambar 8 : Kegiatan Perkebunan
Sumber: www.bring.com

Kondisi Sosial Budaya Masyarakat
Ciri-ciri yang melekat:

Pembentukan Karakter Ekonomi:
Karakter yang harus dimiliki:
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Kelompok 3: Peternakan

Kegiatan Produksi
Hasil produksi sektor peternakan:

Kegiatan Distribusi
Cara menyalurkan hasil peternakan:

Kegiatan Konsumsi
Pemanfaatan Hasil Peternakan:
Gambar 9 : Kegiatan Peternakan
Sumber: www.kompas.com

Kondisi Sosial Budaya Masyarakat
Ciri-ciri yang melekat pada peternak:

Pembentukan Karakter Ekonomi:
Karakter yang harus dimiliki:
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Kelompok 4: UMKM

Kegiatan Produksi
Hasil produksi sektor UMKM:

Kegiatan Distribusi
Cara menyalurkan hasil industri UMKM:

Kegiatan Konsumsi
Pemanfaatan hasil UMKM:
Gambar 10 : Kegiatan UMKM
Sumber: www.liputan6.com

Kondisi Sosial Budaya Masyarakat
Ciri-ciri yang melekat pada UMKM:

Pembentukan Karakter Ekonomi:
Karakter yang harus dimiliki:

41

Kelompok 5: Pertambangan

Kegiatan Produksi
Hasil produksi sektor pertambangan:

Kegiatan Distribusi
Cara mendistribusikan hasil pertambangan:

Kegiatan Konsumsi
Pemanfaatan hasil pertambangan:
Gambar 11 : Kegiatan Pertambangan
Sumber: www.pertamina.co.id

Kondisi Sosial Budaya Masyarakat
Ciri-ciri yang melekat:

Pembentukan Karakter Ekonomi:
Karakter yang harus dimiliki:
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Setelah setiap kelompok mendapatkan informasi dari kegiatan window
shopping, selanjutnya masing-masing kelompok menuliskan kesimpulan
hasil pengamatannya pada tabel rekapitulasi di bawah ini!
Tabel 2: Rekapitulasi Analisis Kegiatan Ekonomi Masyarakat
Nama Kelompok
No

: ______________________________________________

Kegiatan

Contoh

Cara

ekonomi

produk distribusi

Pemanfaatan

Kondisi

Karakter

hasil

sosial

yang

(konsumsi)

budaya

menonjol

masyarakat
1

Pertanian

2

Perkebunan

3

Peternakan

4

UMKM

5

Pertambangan
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C. Bahan Bacaan

Kegiatan Ekonomi

Kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dikelompokkan menjadi 3 macam,
yaitu: (1) produksi, (2) distribusi, dan (3) konsumsi. Penjelasan ketiganya
adalah sebagai berikut:
1. Produksi
Produksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/kelompok untuk
mengubah atau menghasilkan barang atau jasa menjadi sesuatu yang bernilai
ekonomi lebih tinggi. Kegiatan produksi juga dapat diartikan sebagai usaha
menambah nilai guna barang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
manusia. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contoh
produksi barang antara lain: produksi sepeda motor, pengrajin meubel kayu,
pemahat patung, pabrik tekstil, pembuatan makanan dll. Sedangkan contoh
kegiatan produksi jasa yaitu: sopir, penjahit, guru, dan tukang pijat dll.

Gambar 12 : Kegiatan Produksi Kerajinan Rotan
Sumber: www.tugassekolah.com
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Manfaar produksi dalam kegiatan perekonomian masyarakat antara lain:
a. Memenuhi kebutuhan hidup masyarakat
b. Membuka lapangan pekerjaan/ mengurangi pengangguran
c. Memperoleh keuntungan/ laba
d. Meningkatkan pendapatan negara/ masyarakat

2. Distribusi
Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada
konsumen. Distribusi diartikan sebagai perpindahan barang dan jasa hasil
produksi kepada konsumen. Arti lain kegiatan distribusi adalah penghubung
antara aktivitas produksi dan konsumsi. Pihak/ orang yang melakukan
distribusi disebut distributor.
Kegiatan distribusi dibagi menjadi 2 macam, yaitu distribusi langsung dan
tidak langsung. Distribusi langsung adalah proses pemindahan barang hasil
produksi dilakukan secara langsung oleh produsen kepada konsumen tanpa
melaui perantara. Contoh distribusi langsung misalnya pembuat kue yang
menjual hasil produksinya langsung kepada pembelinya. Sedangkan distribusi
tidak langsung adalah pemindahan barang hasil produksi dilakukan dengan
bantuan jasa perantara atau pihak ketiga. Contoh distribusi tidak langsung
adalah pengrajin batik yang menjual batiknya kepada pedagang di pasar.
Kegiatan distribusi sangat berperan penting dalam kegiatan perekonomian
masyarakat. Manfaat distribusi bagi perekonomian masyarakat antara lain:
a. Menjamin produk sampai ke tangan konsumen
b. Menjaga kelangsungan proses produksi
c. Mempercepat perpindahan barang
d. Memenuhi kebutuhan hidup masyarakat
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Bentuk distributor dibagi menjadi 3 macam, yaitu:
a. Agen
Agen adalah orang/pihak yang ditunjuk secara resmi oleh produsen
untuk menyalurkan barangnya. Biasanya agen diberi hak/kewenangan
untuk memasarkan barang di wilayah/daerah tertentu. Contoh agen
antara lain: agen gas LPG, tiket bus, pulsa dan lain-lain.
b. Grosir
Grosir adalah orang/pihak yang membeli barang secara langsung dari
produsen/agen dalam jumlah yang besar. Grosir akan menjual kembali
barang kepada pengecer/makelar dalam jumlah tertentu. Semakin
banyak pedagang membeli barang dari grosir biasanya harganya lebih
murah. Contoh grosir antara lain: grosir pakaian, sembako, alat tulis
kantor/ ATK, air minum dan lain-lain.
c. Pengecer/ Pedagang
Pengecer adalah orang yang menjual barang hasil produksi kepada
para konsumen. Pedagang berbeda dengan makelar karena makelar
biasanya tidak memiliki barang tetapi hanya membantu menjualkan
saja agar mendapatkan keuntungan. Sementara pedagang memiliki
barang dan menjualnya pada tempat tertentu seperti kios/los di pasar.

Gambar 13 : Kegiatan Distribusi
Sumber: www.centrausaha.com
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3. Konsumsi
Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa secara berangsurangsur atau sekaligus yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Orang/pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh
kegiatan konsumsi: makan, minum, membeli pakaian, pulsa dan lain-lain.
Meskipun kegiatan konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup
manusia, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan oleh para konsumen agar
tindakannya tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Pertimbangan dalam
melakukan kegiatan konsumsi antara lain:
a. Menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan
b. Menentukan skala prioritas kebutuhan
c. Pandai memilih produk yang berkualitas
d. Menjaga keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya
e. Tidak melakukan pemborosan/ membuang barang secara percuma
f. Menyesuaikan dengan norma dan budaya yang berlaku di masyarakat

Gambar 14 : Kegiatan Konsumsi
Sumber: haririyadi.blogspot.com
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Kegiatan Perekonomian Masyarakat

Gambar 15 : Kegiatan Perekonomian Masyarakat
Sumber: www.ipsgampang.blogspot.com

Kegiatan ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan
alam, sosial, dan budaya masyarakat sekitar. Terlebih, karakteristik geografis,
sosial, budaya negara Indonesia yang berbeda antara satu wilayah dengan
lainnya tentu menghasilkan bentuk kegiatan ekonomi yang sangat beragam.
Keragaman bentuk kegiatan ekonomi tersebut berpengaruh terhadap jenisjenis pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Lalu, apa sajakah bentuk dan jenis kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia?
Secara umum, kegiatan ekonomi di Indonesia meliputi: pertanian, peternakan,
perkebunan, perikanan, industri, UMKM, perdagangan, jasa, dan pariwisata.
Penjelasan kegiatan ekonomi masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

48

Unit Pembelajaran
Kegiatan Ekonomi dan Hubungannya dengan Berbagai Bidang
di Lingkungan Sekitar

1. Pertanian dan Perkebunan
Pertanian adalah bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat
dengan cara menghasilkan bahan pangan sebagai faktor utama kegiatan
produksinya. Umumnya, pertanian dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di
daerah pedesaan atau pegunungan karena lahannya masih cukup luas dan
memadai. Terlebih, karakteristik geologis Indonesia yang dilalui oleh jalur
Pegunungan Mediterania dan Sirkum Pasifik mengakibatkan Indonesia juga
memiliki banyak gunung api yang masih aktif sehingga tanahnya sangat subur
untuk digunakan sebagai lahan pertanian.
Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena mayoritas penduduknya
bekerja pada sektor pertanian. Hal ini membuktikan bahwa sektor pertanian
menjadi andalan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk memenuhi
kebutuhan hidup. Hasil pertanian yang menjadi produk unggulan masyarakat
antara lain: padi, jagung, ubi, tembakau, sayur-sayuran dan lain-lain.

Gambar 16 : Kegiatan Ekonomi Sektor Pertanian
Sumber: www.paktanidigital.blogspot.com
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Pertanian fokus pada jenis tanaman yang masa panen dalam jangka waktu
yang relatif lebih cepat sedangkan perkebunan berorientasi pada jenis
tanaman keras yang memiliki masa hidup jangka panjang dengan skala besar.
Jenis perkebunan di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu: perkebunan
rakyat (dikelola secara pribadi) dan perkebunan skala besar (dikelola pihak
swasata atau negara). Hasil perkebunan di Indonesia yang menjadi komoditas
ekspor antara lain: teh, kopi, cengkeh, lada, karet, kelapa sawit dll.

Gambar 17 : Kegiatan Ekonomi Sektor Perkebunan
Sumber: www.agroindustriID.com

2. Peternakan
Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan
hewan untuk mendapatkan hasil sehingga masyarakat bisa memenuhi
kebutuhan hidup. Jenis peternakan di Indonesia antara lain:
a. Ternak hewan besar (sapi, kerbau, kambing, kuda),
b. hewan kecil (kambing, kelinci)
c. ikan (lele, ikan mas, bawal)
d. unggas (ayam, itik)
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Gambar 18 : Kegiatan Ekonomi Sektor Peternakan
Sumber: www.WWFIndonesia.com

3. Perikanan
Perikanan

di

Indonesia

dibagi

menjadi dua macam, yaitu perikanan
darat dan laut. Perikanan darat
dilakukan di darat (air tawar dan air
payau) misalnya budidaya ikan di
sungai, danau, rawa, tambak, dan
empang. Perikanan laut dilakukan di
wilayah laut seperti: mencari ikan,
udang, cumi-cumi, kerang, rumput
laut, mutiara, dan pembuatan garam.
Gambar 19 : Kegiatan Ekonomi Sektor Perikanan
www.sentrausaha.com
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4. Industri
Kegiatan industri merupakan kegiatan dalam hal pengolahan bahan mentah,
bahan baku, bahan setengah jadi, atau bahan yang sudah jadi menjadi bahan
yang lebih bermutu tinggi. Kegiatan industri dapat dilakukan perorangan,
kelompok, swasta maupun pemerintah. Kegiatan industri yang dilakukan oleh
masyarakat dengan modal kecil dikenal dengan nama Usaha Mikro, Kecil, dan
menengah (UMKM). Bentuk UMKM misalnya: kerajinan sapu, cinderamata,
sepatu, aksesoris, kaos, sablon dan lain-lain. Sedangkan industri besar dikelola
oleh perusahaan dengan melibatkan banyak pihak dengan jumlah modal yang
besar. Contoh industri besar antara lain: otomotif, alat pertanian, dan tekstil.

Gambar 20 : Kegiatan Ekonomi Sektor UMKM
Sumber: www.solopost.com
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5. Perdagangan
Seiring perkembangan zaman, kegiatan perdagangan tidak hanya dilakukan
secara langsung (tatap muka), tetapi sudah menggunakan jaringan internet
(daring). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan
peluang perdagangan antar negara dalam bentuk ekspor maupun impor.

Gambar 21 : Kegiatan Ekonomi Sektor Perdagangan
Sumber: www.kaltimpos.com

6. Jasa
Kegiatan jasa merupakan kegiatan perekonomian masyarakat yang tidak
menghasilkan barang tetapi memberikan pelayanan kepada konsumen sesuai
keahliannya. Kegiatan ekonomi masyarakat dalam bidang jasa antara lain:
dokter, guru, pengacara dan lain-lain. Sektor pariwisata di Indonesia juga
memberikan peluang usaha jasa seperti: pemandu wisata, hotel, dan supir.
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Gambar 22 : Kegiatan Ekonomi Sektor Jasa
Sumber: dokumen pribadi

54

Unit Pembelajaran
Kegiatan Ekonomi dan Hubungannya dengan Berbagai Bidang
di Lingkungan Sekitar

PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Kegiatan Ekonomi
1. Pak Bejo membeli sayuran secara langsung dari para petani di sawah
kemudian menjualnya di pasar. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh
Pak Bejo termasuk jenis…
a. Distribusi
b. Konsumsi
c. Produksi
d. Industri
(Soal Ujian Sekolah Disdik Kota Matang Tahun Ajaran 2016/2017)
Jawaban benar = A
Pembahasan:
Distribusi

:

Kegiatan menyalurkan barang/ jasa hasil produksi kepada
konsumen. Distribusi merupakan kegiatan menghubungkan
barang/ jasa antara aktivitas produksi dengan konsumsi.
Contoh kegiatan distribusi adalah pedagang yang membeli
barang dari produsen dan dijual kembali kepada konsumen
Pak Bejo termasuk melakukan kegiatan distribusi

Konsumsi

:

Kegiatan menggunakan barang atau jasa secara berangsurangsur atau sekaligus yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan hidup manusia. Contoh kegiatan konsumsi:
makan, minum, membeli obat, pakaian dan lain-lain.
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Produksi

:

Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/kelompok untuk
mengubah atau menghasilkan barang atau jasa menjadi
sesuatu yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Kegiatan
produksi juga dapat diartikan sebagai usaha menambah
nilai guna barang dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan
manusia. Contoh kegiatan produksi: pengolahan makanan,
kayu, pertanian, meubel, dan lain-lain.

Industri

:

Kegiatan dalam hal pengolahan bahan mentah, bahan baku,
bahan setengah jadi, atau bahan yang sudah jadi menjadi
bahan yang lebih bermutu tinggi. Contoh kegiatan industri:
Pabrik sepeda motor, tekstil, dan industri rumah tangga.

Keterangan:
Soal tersebut masih termasuk kategori LOTS/ rendah karena hanya mengukur
aspek pengetahuan saja (C1). Siswa hanya diminta untuk mengingat
pengertian dan contoh kegiatan ekonomi masyarakat. Penemuan jawaban
tidak membutuhkan proses berpikir tingkat tinggi (HOTS) karena belum
sampai pada tahap analisis memecahkan masalah nyata kegiatan produksi,
distribusi, dan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pak Yudi adalah seorang penjual kain di Pasar Setono Pekalongan. Ia
membeli langsung dari pabrik tekstil dalam jumlah besar kemudian
menjualnya kembali kepada para pedagang dalam jumlah tertentu. Jika
dikaitakan dengan kegiatan ekonomi, Pak Yudi termasuk melakukan
kegiatan distribusi pada tingkatan …
a.

Makelar

b.

Grosir

c.

Pengecer

d.

Agen
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(Soal Ujian Sekolah Disdik Kab. Batang Tahun ajaran 2017/2018)
Jawaban benar = B
Pembahasan:
Makelar

: Makelar adalah salah satu pelaku kegiatan distribusi yang
menyalurkan barang tetapi hanya membantu menjualkan
saja. Berbeda dengan pedagang, makelar tidak memiliki
tempat khusus untuk proses jual beli karena bertujuan
hanya untuk memperoleh keuntungan dari barang/ jasa
yang dijual kepada konsumen.

Grosir

: Grosir adalah orang/pihak yang membeli barang secara
langsung dari produsen/agen dalam jumlah yang besar
dan menjual kembali barang tersebut kepada penjual di
pasar (pengecer) dalam jumlah tertentu. Jika dilihat dari
pengertian tersebut, Pak Yudi termasuk grosir karena
menjual kembali barang yang dibeli kepada pedagang.

Pengecer

: Pengecer adalah orang yang menjual barang hasil
produksi langsung kepada para konsumen. Pengecer
memiliki barang dan menjualnya pada tempat tertentu
seperti kios/los di pasar. Contoh pengecer misalnya
penjual sembako, toko kelontong, dan alat tulis kantor.

Agen

: Orang/pihak yang ditunjuk secara resmi oleh produsen
untuk menyalurkan barangnya. Agen diberi kewenangan
untuk memasarkan barang di wilayah/daerah tertentu.
Contoh: agen gas LPG, tiket bus, dan pulsa.
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Keterangan:
Soal tersebut belum termasuk kategori HOTS karena hanya mengukur
aspek pemahaman saja (C2). Siswa hanya diminta untuk menjelaskan
pengertian dan pelaku kegiatan ekonomi pada tahapan distribusi
seperti: makelar, grosir, agen, dan pengecer. Pada soal tersebut siswa
belum diajak untuk memecahkan masalah nyata kegiatan produksi,
distribusi, dan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari.

3. Karakteristik lingkungan geografis, sosial, dan budaya di Indonesia
menyebabkan berbagai macam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh
masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat yang tingggal di daerah
perkotaan. Kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh masyarakat
yang tinggal di daerah perkotaan adalah..
a. Peternakan, perikananan, pertanian, dan perdagangan
b. Pertambangan, perdagangan, industri, dan pariwisata
c. Jasa, perdagangan, pegawai, dan industri
d. Jasa, perdagangan, peternakan, dan pertanian
Jawaban benar = C
Pembahasan:
Kegiatan ekonomi
masyarakat di pedesaan

: Pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan,
industri rumah tangga, pariwisata

Kegiatan ekonomi
masyarakat di daerah pantai

: Jasa, pariwisata, perikanan/ peternakan

Kegiatan ekonomi
masyarakat di perkotaan

: Jasa, pariwasata, pegawai, perdagangan,
industri

Kegiatan ekonomi
masyarakat di pegunungan

: Pertanian, perkebunan, pariwisata
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Keterangan:
Soal tersebut belum termasuk kategori HOTS karena hanya mengukur aspek
pemahaman saja (C2). Siswa hanya diminta untuk memilih kegiatan ekonomi
berdasarkan tempat tinggal/letak geografisnya. Siswa belum diajak untuk
menganalisis keterkaitan hubungan sebab akibat antara kegiatan ekonomi
dengan berbagai macam pekerjaan, kondisi sosial budaya masyarakat sekitar.
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B. Mengembangkan Soal HOTS
KISI-KISI SOAL HOTS
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
NO
1

Kompetensi yang
Diuji

Lingkup
Materi

3.3 Mengidentifikasi
kegiatan ekonomi
dan hubungannya
dengan berbagai
bidang pekerjaan,
serta kehidupan
sosial dan budaya di
lingkungan sekitar
sampai provinsi

Kegiatan
ekonomi dan
hubungannya
dengan
berbagai
pekerjaan serta
kehidupan
sosial budaya

: Sekolah Dasar (SD)
: IPS
: 10 menit
:2
Materi

Indikator Soal

Kegiatan

Disajikan

ekonomi

pernyataan,

masyarakat

siswa dapat

No

Level
Bentuk
Kognitif
Soal

menganalisis
hubungan
antara
produksi,

1

L3

2

L3

Pilihan
ganda

distribusi, dan
konsumsi dalam
berbagai
pekerjaan

2

3.3 Mengidentifikasi
kegiatan ekonomi
dan hubungannya
dengan berbagai
bidang pekerjaan,
serta kehidupan
sosial dan budaya di
lingkungan sekitar
sampai provinsi

Kegiatan
ekonomi dan
hubungannya
dengan
berbagai
pekerjaan serta
kehidupan
sosial budaya

Kegiatan

Disajikan

ekonomi

pernyataan,

masyarakat

siswa dapat
menganalisis
pengaruh
sektor
pariwisata
dalam kegiatan
ekonomi
masyarakat
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Pilihan
ganda
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: SD/MI

Kurikulum

: 2013

Kelas

: IV

Bentuk Soal

: Pilihan ganda

Mata Pelajaran

: IPS

Nama Penyusun

KOMPETENSI DASAR
Mengidentifikasi
kegiatan ekonomi
dan hubungannya
dengan berbagai
bidang pekerjaan,
serta kehidupan
sosial dan budaya di
lingkungan sekitar
sampai provinsi

Buku Sumber :

Pengetahuan/
Pemahaman

: Falidan Ahmad

Aplikasi

V Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal

Perhatikan gambar berikut ini!

1

LINGKUP MATERI:
Kegiatan ekonomi
masyarakat
MATERI :
Kegiatan ekonomi
dan hubungannya
dengan berbagai
pekerjaan serta
kehidupan sosial
budaya
INDIKATOR SOAL
Disajikan pernyataan,
siswa dapat
menganalisis
hubungan antara
produksi, distribusi,
dan konsumsi dalam
berbagai pekerjaan

Gambar 23 : Kegiatan Produksi Ikan Lele
Sumber: tribunjareng.com

Kunci
Jawaban
B

Pak Zainuri adalah seorang peternak ikan lele yang sukses.
Sejak masih muda, ia terkenal memiliki sikap sederhana,
ulet dan penuh perhitungan dalam menjalankan usahanya.
Beliau sangat paham bahwa keuntungan/laba yang
diperoleh tergantung dari besar kecilnya biaya produksi
dan distribusi yang harus dikeluarkan. Pernyataan yang
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tepat hubungan antara produksi, distribusi, dan konsumsi
dalam usaha ikan lelenya adalah …
a. Semakin mahal bibit ikan lele yang ia beli, maka
semakin banyak uang yang diperoleh dari hasil
penjualannya
b. Semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk
membawa ikan lele ke pasar, semakin kecil laba yang
diperolehnya
c. Semakin banyak jumlah produksi ikan lelenya,
semakin sedikit biaya yang dikeluarkan untuk
membawa ke pasar
d. Semakin besar biaya untuk membawa ikan lele ke
pasar, semakin sedikit jumlah produksinya
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah

: SD/MI

Kurikulum

: 2013

Kelas

: IV

Bentuk Soal

: Pilihan ganda

Mata Pelajaran

: IPS

Nama Penyusun

KOMPETENSI DASAR
Mengidentifikasi
kegiatan ekonomi dan
hubungannya dengan
berbagai bidang
pekerjaan, serta
kehidupan sosial dan
budaya di lingkungan
sekitar sampai
provinsi

Buku
Sumber :

: Falidan Ahmad

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

V Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal

Perhatikan gambar di bawah ini!

2

LINGKUP MATERI:
Kegiatan ekonomi dan
hubungannya dengan
berbagai pekerjaan
serta kehidupan sosial
budaya
MATERI :
Gambar 24 : Desa Wisata Pujon Kidul, Malang
Sumber: www.malangamazing.com

Kegiatan ekonomi
masyarakat

Pembangunan desa wisata ternyata sangat mempengaruhi
INDIKATOR SOAL
Disajikan pernyataan,
siswa dapat
menganalisis
pengaruh pariwisata
dalam kegiatan
ekonomi masyarakat

Kunci
Jawaban
C

peningkatan perekonomian masyarakat lingkungan sekitar.
Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi masyarakat
desa wisata Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten
Malang, Jawa Timur. Berikut ini pernyataan yang tepat
tentang

pengaruh

sektor

pariwisata

bagi

perekonomian masyarakat adalah …..

63

kegiatan

a. Perekonomian desa wisata akan berkembang pesat
karena banyak para pendatang yang menikah
dengan penduduk desa sehingga mereka tidak perlu
bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup
b. Banyak pengunjung yang datang membawa mobil
mewah sehingga penduduk desa mulai mengenal
kemajuan teknologi canggih
c. Desa wisata membuka peluang usaha dan lapangan
pekerjaan baru bagi penduduknya seperti jasa
parkir, rumah makan, dan cinderamata.
d. Penduduk desa banyak yang pindah ke kota karena
kondisi desa sudah mulai ramai dan tidak nyaman
untuk digunakan sebagai tempat tinggal dan usaha
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Contoh Soal HOTS

1. Perhatikan gambar berikut ini!

Pak Zainuri adalah seorang peternak ikan lele yang sukses. Sejak masih
muda, ia terkenal memiliki sikap sederhana, ulet dan penuh perhitungan
dalam menjalankan usahanya. Beliau sangat paham bahwa keuntungan/
laba yang diperoleh tergantung dari besar kecilnya biaya produksi dan
distribusi yang harus dikeluarkan. Pernyataan yang tepat hubungan antara
produksi dan distribusi dalam usaha ikan lelenya adalah …
a. Semakin mahal bibit ikan lele yang ia beli, maka semakin banyak uang
yang diperoleh dari hasil penjualannya
b. Semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk membawa ikan lele ke
pasar, semakin kecil laba yang diperolehnya
c. Semakin banyak jumlah produksi ikan lelenya, semakin sedikit biaya
yang dikeluarkan untuk membawa ke pasar
d. Semakin besar biaya untuk membawa ikan lele ke pasar, semakin
sedikit jumlah produksinya
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2. Perhatikan gambar di bawah ini!

Pembangunan desa wisata ternyata sangat mempengaruhi peningkatan
perekonomian masyarakat lingkungan sekitar. Salah satunya adalah
pertumbuhan ekonomi masyarakat desa wisata Pujon Kidul, Kecamatan
Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berikut ini pernyataan yang tepat
tentang pengaruh sektor pariwisata bagi kegiatan perekonomian masyarakat
adalah …..
a. Perekonomian desa wisata akan berkembang pesat karena banyak
para pendatang yang menikah dengan penduduk desa sehingga mereka
tidak perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup
b. Banyak pengunjung yang datang membawa mobil mewah sehingga
penduduk desa mulai mengenal kemajuan teknologi canggih
c. Desa wisata membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru
bagi penduduknya seperti jasa parkir, rumah makan, dan cinderamata.
d. Penduduk desa banyak yang pindah ke kota karena kondisi desa sudah
mulai ramai dan tidak nyaman untuk digunakan sebagai tempat tinggal
dan usaha
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KESIMPULAN

Unit pembelajaran 3.1 “Kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan
berbagai bidang di lingkungan sekitar” ini memuat kompetensi dasar
materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas IV “Mengidentifikasi
kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan,
serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai
provinsi”. Penyusunan unit pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan
kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru dalam mengajarkan materi
pelajaran IPS di Sekolah Dasar.
Kehadiran unit pembelajaran ini menjadi sebuah referensi bagi guru untuk
merancang proses pembelajaran yang mampu mengaitkan antara kompetensi
dasar yang harus dikuasai oleh siswa dengan aplikasi nyata dalam kehidupan
sehari-hari. Lebih lanjut, unit pembelajaran ini juga dapat digunakan sebagai
panduan bagi guru dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik yang
lebih mengutamakan aktivitas berbasis penemuan. Unit pembelajaran ini juga
membekali guru untuk terampil merancang aktivitas pembelajaran dan
penilaian berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi/ High Order
Thinking Skill (HOTS).
Harapannya, unit pembelajaran ini dapat menjadi pemicu (trigger) untuk
penekanan aktivitas HOTS selama mempelajari kompetensi dasar kegiatan
ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta
kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar. Ketika guru terampil
menerapkan proses pembelajaran mata pelajaran IPS berorientasi HOTS,
maka muaranya akan sangat membantu siswa untuk terampil menyelesaikan
soal-soal kategori HOTS pada soal Ujian Sekolah. Implementasi pembelajaran
HOTS pada mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar juga akan membekali siswa
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untuk bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait kegiatan ekonomi
dan hubungannya dengan berbagai pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari.
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UMPAN BALIK

Setelah mempelajari unit pembelajaran ini, diharapkan terjadi umpan balik
yang dapat mendukung peningkatan kompetensi guru. Sebagai bentuk umpan
balik, bapak/ibu guru dapat menjawab pertanyaan refleksi berikut ini:
1. Apakah bapak/ibu telah mengaitkan antara kompetensi dasar yang
akan dipelajari siswa dengan aplikasi di dunia nyata sekaligus
menerapkan pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat
tinggi (HOTS) pada materi pelajaran IPS di Sekolah Dasar?
2. Apakah bapak/ibu telah merancang pembelajaran IPS di Sekolah Dasar
dengan menggunakan pendekatan saintifik yang menekankan pada
keaktifan siswa untuk bisa menemukan pengetahuan secara mandiri,
terlebih pada kompetensi dasar mengidentifikasi kegiatan ekonomi
dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan
sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi?
3. Apakah bapak/ibu tergerak untuk memperbaiki proses pembelajaran
IPS di Sekolah Dasar yang selama ini masih banyak menggunakan
metode konvensional menjadi pola pembelajaran berorientasi pada
keterampilan abad 21 (kompetensi 4C)? Bagaimana tindak lanjutnya?
4. Bagaimana cara bapak/ibu menyusun soal evaluasi yang disesuaikan
dengan kompetensi dasar sehingga nantinya benar-benar mengukur
kemampuan yang semestinya harus dikuasai oleh siswa?
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5. Kendala apa yang dialami oleh bapak/ibu dalam mengembangkan unit
pembelajaran IPS di Sekolah Dasar kompetensi dasar mengidentifikasi
kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang
pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar
sampai provinsi?
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PENGANTAR

Unit pembelajaran berjudul “Peran Lembaga Perekonomian di Indonesia
dan Kegiatan Ekonomi Antar Negara” membahas kompetensi dasar mata
pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas V di Sekolah Dasar 3.3 “Menganalisis
peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di
bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan
bangsa”. Bagian yang terdapat di dalam unit pembelajaran ini disusun secara
sistematis sehingga membantu guru Sekolah Dasar agar memiliki kompetensi
pedagogik dan profesional dalam mengajarkan materi pada kompetensi dasar
tersebut secara utuh dan bermakna. Keruntutan unit pembelajaran ini dimulai
dari penentuan target kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi,
contoh aplikasi kompetensi dasar di dunia nyata, dan pembahasan soal HOTS.
Selama mempelajari unit pembelajaran ini, guru dibimbing untuk mengaitkan
antara kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa dengan kondisi nyata
yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga diberikan pemahaman
untuk menganalisis soal-soal pada kompetensi dasar tersebut yang sering
keluar di Ujian Sekolah. Aktivitas pembelajaran juga dikemas melalui modelmodel pembelajaran berbasis pendekatan saintifik sehingga tercipta proses
pembelajaran IPS di Sekolah Dasar berorientasi keterampilan abad 21 (4C)
Communication, Collaboration, Critical Thinking and Creativity.
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Unit pembelajaran ini juga memberikan pemahaman kepada para guru agar
mampu menyusun Lembar Kerja Siswa yang lebih menekankan pada proses
penemuan ilmu pengetahuan secara mandiri. Harapannya, setelah menguasai
unit pembelajaran, guru akan terampil mengajarkan materi peran lembaga
perekonomian di Indonesia dengan menggunakan proses pembelajaran
berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS), baik dalam
aktivitas maupun penyelesaian soal evaluasi.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

Kelas

Kompetensi Dasar Pengetahuan
3.3 Menganalisis peran

1. Menganalisis peran lembaga perekonomian di

ekonomi dalam upaya

Indonesia dalam upaya menyejahterakan kehidupan

menyejahterakan

kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya

kehidupan masyarakat

untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

di bidang sosial dan

V

2. Menganalisis peran kegiatan ekonomi antar negara

budaya untuk

dalam upaya menyejahterakan kehidupan

memperkuat kesatuan

masyarakat di bidang sosial budaya untuk

dan persatuan bangsa.

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

Kompetensi Dasar Keterampilan
4.3 Menyajikan hasil

1.

Menyajikan hasil analisis tentang peran lembaga

analisis tentang peran

perekonomian di Indonesia dalam upaya

ekonomi dalam upaya

menyejahterakan kehidupan kehidupan masyarakat

menyejahterakan

di bidang sosial budaya untuk memperkuat

kehidupan masyarakat

persatuan dan kesatuan bangsa

di bidang sosial dan

2.

Menyajikan hasil analisis tentang peran kegiatan

budaya untuk

ekonomi antar negara dalam upaya

memperkuat kesatuan

menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang

dan persatuan bangsa
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V

sosial budaya untuk memperkuat persatuan dan
kesatuan bangsa

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

Kelas

Indikator Pendukung
3.3.1 Menggali peran lembaga

4.3.1 Mengumpulkan hasil analisis

perekonomian di Indonesia

peran lembaga perekonomian

dalam upaya

di Indonesia dalam upaya

menyejahterakan kehidupan

menyejahterakan kehidupan

kehidupan masyarakat di

kehidupan masyarakat di

bidang sosial budaya untuk

bidang sosial budaya untuk

memperkuat persatuan dan

memperkuat persatuan dan

kesatuan bangsa

kesatuan bangsa

3.3.2 Menggali peran kegiatan

V

4.3.2 Mengumpulkan hasil analisis

ekonomi antar negara dalam

peran kegiatan ekonomi

upaya menyejahterakan

antar negara dalam upaya

kehidupan kehidupan

menyejahterakan kehidupan

masyarakat di bidang sosial

kehidupan masyarakat di

budaya untuk memperkuat

bidang sosial budaya untuk

persatuan dan kesatuan

memperkuat persatuan dan

bangsa

kesatuan bangsa

Indikator Kunci
3.3.3 Merinci peran lembaga

4.3.3 Menyajikan hasil analisis

perekonomian di Indonesia

peran lembaga perekonomian

dalam upaya

di Indonesia dalam upaya

menyejahterakan kehidupan

menyejahterakan kehidupan
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kehidupan masyarakat di

kehidupan masyarakat di

bidang sosial budaya untuk

bidang sosial budaya untuk

memperkuat persatuan dan

memperkuat persatuan dan

kesatuan bangsa

kesatuan bangsa

3.3.4 Merinci peran kegiatan

4.3.2 Menyajikan hasil analisis

ekonomi antar negara dalam

peran kegiatan ekonomi

upaya menyejahterakan

antar negara dalam upaya

kehidupan kehidupan

menyejahterakan kehidupan

masyarakat di bidang sosial

kehidupan masyarakat di

budaya untuk memperkuat

bidang sosial budaya untuk

persatuan dan kesatuan

memperkuat persatuan dan

bangsa

kesatuan bangsa

Indikator Pengayaan
3.3.5 Membuktikan peran lembaga

4.3.5 Mengintegrasikan hasil

perekonomian di Indonesia

analisis peran lembaga

dalam upaya

perekonomian di Indonesia

menyejahterakan kehidupan

dalam upaya

kehidupan masyarakat di

menyejahterakan kehidupan

bidang sosial budaya untuk

kehidupan masyarakat di

memperkuat persatuan dan

bidang sosial budaya untuk

kesatuan bangsa

memperkuat persatuan dan
kesatuan bangsa

3.3.6 Membuktikan peran kegiatan

4.3.6 Mengintegrasikan hasil

ekonomi antar negara dalam

analisis peran kegiatan

upaya menyejahterakan

ekonomi antar negara dalam

kehidupan kehidupan

upaya menyejahterakan

masyarakat di bidang sosial

kehidupan kehidupan
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budaya untuk memperkuat

masyarakat di bidang sosial

persatuan dan kesatuan

budaya untuk memperkuat

bangsa

persatuan dan kesatuan
bangsa
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Lembaga Perekonomian di Indonesia

Pertamina, BUMN Terbesar di Indonesia

Gambar 1 : SPBU Milik PT Pertamina

Sumber: www.pertamina.com
Kalian tentunya sudah terbiasa melihat tulisan Pertamina di pinggir jalan raya.
Pertamina adalah bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi
tugas dan kewenangan untuk mengelola penambangan minyak dan gas bumi.
BUMN merupakan salah satu lembaga perekonomian yang ada di Indonesia.
BUMN dimiliki oleh negara dan hasil usahanya digunakan untuk kesejahteraan
rakyat Indonesia.
Pertamina berperan penting dalam mendistribusikan sumber energi hingga ke
pelosok negeri. Untuk menunjang tugas tersebut, Pertamina mendirikan
tempat penjualan bahan bakar yang disebut dengan nama Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Umum (SPBU). Di tempat inilah masyarakat memperoleh bahan
bakar kendaraan bermotor seperti: premium, solar, pertamax, dan bio solar.
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B. Kegiatan Ekonomi Antar Negara

Kursi Rotan Pak Ali Semakin Mendunia

Gambar 2: Kerajinan Kursi Rotan
Sumber: www.Gaya.Tempo.com

Pak Ali adalah seorang perajin kursi dari rotan yang berasal dari Sleman.
Pekerjaan itu sudah ia geluti sejak 10 tahun lalu. Selama ini, Pak Ali menjual
hasil kerajinan kursi rotan di lokasi wisata Candi Prambanan. Pada suatu hari
seorang pengusaha asal negara Jepang yang sedang berkunjung ke Candi
Prambanan tertarik pada kerajinan kursi rotan yang dibuat oleh Pak Ali.
Pengusaha tersebut mengatakan bahwa kursi rotan Pak Ali memiliki nilai seni
tinggi dan mampu bersaing di pasar dunia Internasional.
Pengusaha bernama Mr. Takeshi itu pun menawarkan kerja sama kepada Pak
Ali. Ia akan membeli hasil kerajinan Pak Ali untuk dipasarkan di luar negeri
asalkan Pak Ali sanggup memenuhi sejumlah pesanan dan mengirimkannya
tepat waktu. Pak Ali pun menyanggupinya degan harga yang telah disepakati.
Sejak saat itulah pesanan kursinya mulai berdatangan dari berbagai negara.
Usaha ekspor kursi rotan milik Pak Ali semakin berkembang pesat dan bisa
mengharumkan nama Indonesia di mancanegara.
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SOAL-SOAL UN/USBN

Berikut ini adalah contoh soal Ujian Sekolah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan
Sosial yang diambil dari kompetensi dasar di kelas V Sekolah Dasar (3.3)
“Menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan
masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan
persatuan bangsa”.

A. Lembaga Perekonomian di Indonesia
1. Lembaga ekonomi lahir dari usaha manusia untuk menyesuaikan
dirinya dengan alam dalam memenuhi kebutuhan hidup yang
berkatian dengan pengaturan bidang-bidang ekonomi dalam rangka
memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Di bawah ini adalah
peran dari lembaga ekonomi koperasi di Indonesia, yaitu …
a. Memperkokoh perekonomian rakyat untuk menjaga ketahanan
perekonomian nasional
b. Lembaga perekonomian yang memberikan 51% penghasilannnya
untuk negara
c. Sebagai stabilitator perekonomian dalam rangka menyejahterakan
rakyat di daerah
d. Bahan hukum yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan
(Ujian Sekolah Disdik Kota Malang Tahun Ajaran 2016/2017)
Nomor soal

:1

Level Kognitif

: L 2 (Pemahaman)

Indikator yang

: 3.3 Menganalisis peran ekonomi dalam upaya

bersesuaian

menyejahterakan kehidupan masyarakat di
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bidang sosial dan budaya untuk memperkuat
kesatuan dan persatuan bangsa
Diketahui

: Tujuan berdirinya lembaga perekonomian di
Indonesia

Ditanya

:Salah satu tujuan berdirinya lembaga koperasi
bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia

2. Perhatikan tabel berikut ini!
No

Jenis Usaha

1

Persekutuan Komanditer (CV)

2

Firma

3

Perseroan Terbatas

4

Koperasi

Jenis usah bersama yang beranggotakan perorangan atau badan hukum
atas asas kekeluargaan ditunjukkan oleh nomor ….
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
( Ujian Sekolah Disdik Kab. Batang Tahun Ajaran 2017/2018)
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Nomor soal

:1

Level Kognitif

: L 1 (Pengetahuan)

Unit Pembelajaran
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Indikator yang

: 3.3 Menganalisis peran ekonomi dalam upaya

bersesuaian

menyejahterakan kehidupan masyarakat di
bidang sosial dan budaya untuk memperkuat
kesatuan dan persatuan bangsa

Diketahui

: Jenis-jenis lembaga perekonomian yang ada di
Indonesia

Ditanya

: Lembaga perekonomian yang beranggotakan
perorangan atau badan hukum atas asas
kekeluargaan

B. Kegiatan Ekonomi Antar Negara
1. Pak Budi mendatangkan beras yang berasal dari negara Thailand.
Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Pak Budi disebut …
a. Ekspor
b. Impor
c. Eksportir
d. Importer
(Soal Ujian Sekolah Disdik Kota Blitar Tahun Ajaran 2017/2018)
Nomor soal

:1

Level Kognitif

: L 1 (Pengetahuan)

Indikator yang

: 3.3 Menganalisis peran ekonomi dalam upaya

bersesuaian

menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang
sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan
dan persatuan bangsa
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Diketahui

: Kegiatan mendatangkan barang dari negara lain

Ditanya

:Sebutan pihak/orang yang melakukan kegiatan
mendatangkan barang dari negara lain

2. Suatu negara melakukan kegiatan ekspor dan impor karena …
a. Berdampingan dengan negara lain
b. Perlu adanya hubungan dengan negara lain
c. Tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri
d. Untuk mendapatkan keuntungan dari negara lain
(Soal Ujian Sekolah Disdik Kota Malang Tahun Ajaran 2017/2018)
Nomor soal

:1

Level Kognitif

: L 1 (Pengetahuan)

Indikator yang

: 3.3 Menganalisis peran ekonomi dalam upaya

bersesuaian

menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang
sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan
persatuan bangsa

Diketahui

: Pentingnya kegiatan ekspor dan impor antar negara

Ditanya

:Manfaat melakukan kegiatan ekspor dan impor bagi
suatu negara
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 1: Lembaga Perekonomian di Indonesia
Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)
1.

Guru dan siswa menyanyikan lagu “Naik Kereta Api”
“Naik Kereta Api”
Naik kereta api
Tut..tut ..tut ….
Siapa hendak turun
Ke Bandung Surabaya
Bolehlah naik dengan percuma
Ayo kawanku lekas naik
Keretaku tak berhenti lama

2.

Guru menunjukkan gambar kereta api dan tiketnya:

Pendahuluan

Gambar 3 : Gambar Kereta Api
Sumber: www. Tribunjateng.com
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Gambar 4: Gambar Tiket Kereta Api
Sumber : www.jumanto.blogpost.com

3. Guru melakukan kegiatan tanya jawab:
“Siapa yang pernah naik kereta api? Apa yang harus kalian beli
sebelum naik kereta api? Siapakah pemilik usaha kereta api di
Indonesia?
4. Guru menampung jawaban siswa
5. Guru mengaitkan jawaban dengan lembaga perekonomian yang
ada di Indonesia:
“Anak-anak… Pemilik usaha kereta api adalah negara. Kereta
api merupakan salah satu contoh Badan Usaha Milik Negara
(BUMN). BUMN adalah salah satu contoh lembaga ekonomi
yang modal usaha milik negara dan dikelola oleh negara.
Sementara itu, kereta Api dan BUMN lainnya seperti Pertamina
adalah bagian dari lembaga perekonomian yang ada di negara
Indonesia.
6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
“ Anak-anak….. kali ini kita anak belajar tentang lembaga
perekonomian yang ada di Indonesia. Kita akan mempelajari
macam-macam lembaga ekonomi yang ada di sekitar kita,
tujuan didirikannya, dan ciri-ciri yang melekat pada setiap
lembaga perekonomian tersebut.
Tujuannya supaya kalian memahami peran setiap lembaga
perekonomian di negara Indonesia untuk menyejahterakan
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari”.
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7.

Guru menyampaikan agenda kegiatan yang akan dilakukan
selama proses pembelajaran:
“Selama kegiatan pembelajaran ini, nanti kalian akan:
a) Melakukan jawab dengan guru dan teman-teman
b) Mendengarkan penjelasan guru
c) Mencari informasi di buku/internet/wawancara
d) Berdiskusi menyelesaikan tugas kelompok belajar
e) Menyusun laporan hasil diskusi
f) Menilai hasil karya kelompok lainnya dalam kegiatan wisata
belajar/window shopping
g) Memaparkan laporan kelompok di depan kelas
h) Menyimpulkan pengalaman belajar yang telah kalian
peroleh dengan menggunakan kalimat sendiri

Tahapan Discovery Learning
Stimulation
(Pemberian

1. Guru menunjukkan gambar koperasi sekolah (bila
memungkinkan guru mengajak siswa untuk berkunjung
langsung ke koperasi sekolah)

Rangsangan)

Gambar 5: Koperasi Sekolah
www.koperasikita.blogspot.com

2. Tanya jawab jenis dan peranan koperasi sekolah:
a) Apa yang kalian ketahui tentang koperasi sekolah?
b) Barang-barang apa saja yang dijual di koperasi sekolah?
c) Siapakah yang memiliki usaha koperasi sekolah?
d) Apa tujuan didirikan koperasi sekolah?
e) Bagaimana cara pembagian hasil usahanya?
3. Guru menjelaskan peran usaha koperasi sekolah untuk
menyejahterakan warga sekolah
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4. Guru menunjukkan gambar macam-macam lembaga
perekonomian di Indonesia,antara lain:
a) Koperasi
b) Perseroan Terbatas
c) BUMN
d) Persekutuan Komanditer (CV)
e) Badan Usaha Perseorangan
5. Guru membimbing siswa untuk membuat daftar pertanyaan
tentang lembaga perekonomian yang ditunjukkan:
a) Apa pengertian lembaga perekonomian ini?
b) Darimanakah modal usaha berasal?
c) Apa saja contoh dari lembaga ekonomi ini?
d) Bagaimana pembagian keuntungannya?
e) Apa peran lembaga perekonomian ini untuk
kesejahteraan masyarakat?
Problem
Statement
(Identifikasi
masalah)

1. Kelas dibagi menjadi 5 kelompok dengan skala kecil
(setiap kelompok terdiri atas 4-5 anak)
2. Guru memberikan lembar kerja kepada setiap kelompok
(Lembar Kerja 1: Lembaga Perekonomian di Indonesia)
3. Setiap kelompok mempelajari petunjuk/ cara menyelesaikan
tugas pada Lembar Kerja
4. Pembagian tugas untuk menyelesaikan Lembar Kerja 1 adalah:
Kelompok 1 = Koperasi
Kelompok 2= Perseroan Terbatas
Kelompok 3 = Badan Usaha Milik Negara
Kelompok 4= Persekutuan Komanditer (CV)
Kelompok 5= Badan Usaha Perseorangan
5. Ketua kelompok memastikan setiap anggotanya memahami
tugas yang harus diselesaikan pada lembar kerja

Data Collection
(Pengumpulan
data)

1. Setiap anggota kelompok mencari referensi/ data yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan Lembar Kerja 1
2. Referensi/ data diambil dari berbagai sumber belajar (bisa
mengambil informasi dari perpustakaan, acara televisi, berita,
koran, buku bacaan, internet dan wawancara langsung kepada
pelaku lembaga ekonomi di lingkungan sekitar)
3. Data/ informasi yang telah diperoleh dibawa/ ditunjukkan
kepada kelompok/ tim kerja untuk didiskusikan/ dibahas
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Data Processing
(Pengolahan
data)

1. Kelompok berdiskusi menyelesaikan Lembar Kerja 1
2. Setiap kelompok menyusun jawaban dalam bentuk laporan
yang nantinya akan dinilai oleh kelompok lain dalam kegiatan
window shopping
3. Guru memandu proses pengolahan data dan penyusunan
laporan kelompok

Verification
(Pembuktian)

1. Guru memandu kegiatan window shopping
(kegiatan mengamati, menemukan informasi, dan menilai
karya dari kelompok lain yang dipajang di dinding kelas)
2. Kelompok mencatat informasi/ hasil temuan kelompok lain
3. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil karyanya di
depan kelas
4. Kelompok lain menanggapi presentasi dari perwakilan setiap
kelompok

Generalization
(Kesimpulan)

1. Guru dan siswa melakukan konfirmasi
2. Guru membimbing setiap kelompok untuk membuat
kesimpulan karakteristik lembaga perekonomian pada tabel
laporan hasil analisis karakteristik lembaga perekonomian di
Indonesia
3. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan
pengalaman belajar dengan menggunakan kalimat sendiri

Penutup

1.
2.
3.
4.
5.

Guru dan siswa merefleksikan proses pembelajan
Siswa menyelesaikan soal evaluasi
Guru memberikan penguatan dan motivasi
Guru menyampaikan tindak lanjut/ penugasan
Guru menutup pelajaran
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Aktivitas 2: Kegiatan Ekonomi Antar Negara
Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)
1. Guru menunjukkan contoh pakaian batik yang biasa dipakai
sehari-hari:

Gambar 6: Gambar Pakaian Batik
Sumber: www. Okezone.com

Pendahuluan

2. Guru bercerita pengalaman tentang kain batik:
“Anak-anak.. kain batik yang bapak pakai ini berasal dari
Pekalongan. Kain batik ini ternyata sudah dijual hingga ke
luar negeri lho... Kemarin ada tetangga bapak yang sedang
menjalankan ibadah haji di kota Makkah, membeli kain batik
disana dan ternyata asli produk dari Pekalongan.”
3. Guru mengajak siswa keluar kelas untuk mengamati sepeda
motor di tempat parkir sekolah:

Gambar 7: Gambar Sepeda Motor
Sumber: www.priceprice.com
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4. Guru melakukan kegiatan tanya jawab:
“Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan benda ini. Benda
apakah ini? Berasal dari negara mana? Mengapa benda ini
banyak terdapat di negara kita? Bagaimanakah cara sepeda
motor dari luar negeri bisa masuk ke negara Indonesia?”
5. Guru menampung jawaban siswa
6. Guru mengaitkan jawaban siswa dengan kegiatan ekonomi
antar negara.
“Anak-anak… kain asli batik Indonesia bisa djiual ke luar
negeri. Begitu pula sepeda motor dari negara Jepang bisa
dibeli di Indonesia. Sekarang ini, kegiatan jual beli tidak lagi
terbatas oleh ruang dan waktu. Kegiatan ekonomi sudah
dilakukan hingga lintas antar negara. Masyarakat dunia
sudah melakukan kegiatan menjual barang ke luar negeri
(ekpor) dan mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam
negeri (impor). Apalagi, di era teknologi, barang/ produk
dari dalam maupun luar negeri sudah semakin mudah
diperoleh kapan dan dimana saja”
7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
“Kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi antar
negara yang membahas kegiatan ekspor dan impor. Kita
akan mempelajari tujuan kegiatan ekonomi antar negara
serta produk apa saja yang dijual hingga ke luar negeri.
Tujuan kalian mempelajari kegiatan ekonomi antar negara
adalah supaya kalian memahami kegiatan ekpor dan impor
merupakan bagian dari peran ekonomi dalam usaha untuk
menyejahterakan masyarakat. Kalian juga akan memahami
manfaat yang diperoleh dari kegiatan ekonomi antar negara
yang biasa kita temuai di dalam kehidupan sehari-hari”.
8. Guru menyampaikan agenda kegiatan yang akan dilakukan
selama proses pembelajaran:
“Selama kegiatan pembelajaran ini, kalian akan:
a) Tanya jawab dengan guru dan teman-teman,
b) Mendengarkan penjelasan guru,
c) Mencari informasi di perpustakaan/ wawancara
d) Berdiskusi menyelesaikan lembar kerja
e) Menyusun laporan kelompok
f) Presentasi laporan kelompok di depan kelas
g) Menyimpulkan informasi dari kegiatan presentasi
h) Merefleksi proses pembelajaran
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Tahapan Discovery Learning
Stimulation
(Pemberian
Rangsangan)

1. Guru membawa contoh produk kegiatan ekspor (kopi) dan
impor (Hand Phone)
2. Guru memberikan pengantar cerita pengalaman pedagang
kopi asal kota Malang yang sudah menjual kopinya hingga ke
negara-negara di Amerika dan Eropa

Gambar 8 : Kopi Komoditas Ekspor dari Indonesia
Sumber:www.bukalapak.com

3. Guru melakukan kegiatan tanya jawab:
a) Apa saja produk dari negara Indonesia yang diekspor ke
luar negeri selain kopi dari Malang ini?
b) Bagaimana tahapan/ proses yang harus dilalui oleh
masyarakat jika harus menjual barang dari Indonesia ke
luar negeri?
c) Apa saja manfaat menjual barang ke luar negeri bagi
masyarakat Indonesia?
4. Guru memberikan pengantar contoh produk dari luar negeri
yang sudah banyak beredar di pasar Indonesia (Hand Phone)
5. Guru melakukan kegiatan tanya jawab:
a) Apa saja produk dari luar negeri yang dijual di Indonesia
selain Hand Phone?
b) Bagaimana tahapan yang harus dilalui untuk
mendatangkan produk dari luar negeri ke Indonesia?
c) Apa saja manfaat kegiatan impor bagi masyarakat
Indonesia?
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Gambar 9 : Contoh Produk Impor
Sumber: www.id.priceprice.com

Problem
Statement
(Identifikasi
masalah)

1. Guru memberikan Lembar Kerja 2 kepada setiap kelompok
(Lembar Kerja kegiatan ekonomi antar negara)
2. Ketua kelompok memastikan setiap anggotanya memahami
tugas yang harus diselesaikan pada Lembar Kerja 2

Data Collection
(Pengumpulan
data)

1. Setiap anggota kelompok mencari referensi/ data yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan Lembar Kerja 2
2. Referensi/ data diambil dari berbagai sumber belajar (
perpustakaan, televisi, berita, buku, internet atau wawancara
langsung dengan pelaku kegiatan ekspor dan impor di
lingkungan sekitar)

Data Processing 1. Kelompok berdiskusi menyelesaikan Lembar Kerja 2
(Pengolahan
2. Setiap kelompok menyusun laporan diskusi
data)
3. Guru memandu proses diskusi dan pengolahan data
Verification
(Pembuktian)

1. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil karya
kelompoknya di depan kelas
2. Kelompok yang lainnya menyimak dan menanggapi hasil
presentasi dari perwakilan kelompok yang presentasi

Generalization
(Kesimpulan)

1. Guru dan siswa melakukan konfirmasi hasil presentasi
2. Guru membimbing siswa untuk membuat laporan hasil
analisis pada tabel hasil analisis kegiatan ekonomi antar
negara

Penutup

1.
2.
3.
4.

Guru merefleksikan pengalaman belajar yang diperoleh
Siswa menyelesaikan soal evaluasi
Guru memberikan penguatan/ motivasi
Guru menyampaikan tindak lanjut/ penugasan

93

B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja 1: Lembaga Perekonomian di Indonesia
Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas/ Semester

: V/ II

Tema/ Sub Tema

: 8/ 2

A. Tujuan :
Setelah menyelesaikan Lembar Kerja 1 ini, siswa diharapkan mampu
menganalisis

peran

ekonomi

dalam

upaya

menyejahterakan

kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat
kesatuan dan persatuan bangsa
B. Petunjuk Kegitan:
1) Buatlah kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 anak!
2) Satu kelompok hanya menyelesaikan 1 tugas pada Lembar Kerja 1
3) Pembagian tugas dalam menyelesaikan Lembar Kerja 1 adalah:
a) Kelompok 1 = Koperasi
b) Kelompok 2 = Perseroan Terbatas
c) Kelompok 3 = Badan Usaha Milik Negara
d) Kelompok 4 = Persekutuan Komanditer (CV)
e) Kelompok 5 = Badan Usaha Perseorangan
4) Tulis jawaban dengan menarik karena akan dinilai oleh kelompok
lainnya dalam kegiatan window shopping
5) Pilihlah perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya.
6) Buatlah kesimpulan dari kegiatan window shopping dan presentasi
setiap kelompok pada tabel yang telah disediakan
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C. Format Kegiatan

Tugas Kelompok 1= (Koperasi)

Apa yang kalian ketahui tentang koperasi?

Dari manakah modal awal koperasi berasal?
Koperasi

Apa saja jenis-jenis koperasi yang ada di
Indonesia?

Gambar 10: Contoh Koperasi
Sumber: www.koperasikita.com

Bagaimana pembagian keuntungannya?

Apa saja peran koperasi bagi masyarakat?
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Tugas Kelompok 2= (Perseroan Terbatas)

Apa yang kalian ketahui tentang Perseroan
Terbatas (PT)?

Peseroan Terbatas (PT)

Dari manakah modal usaha Perseroan
Terbatas (PT) berasal?

Apa saja contoh dari Perseroan Terbatas
(PT) yang ada di Indonesia?

Gambar 11: Contoh PT di Indonesia
Sumber: www.astraindonesia.com

Bagaimana pembagian keuntungannya?

Apa saja peran Perseroan Terbatas (PT)
bagi masyarakat?
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Tugas Kelompok 3= (BUMN/Badan Usaha Milik Negara)

Apa yang kalian ketahui tentang BUMN?

Dari manakah modal awal BUMN berasal?
Badan Usaha Milik Negara

Apa sajakah contoh BUMN yang ada di
Indonesia?
Gambar 12: Contoh BUMN di Indonesia
Sumber: www.bumnkita.com

Bagaimana pembagian keuntungannya?

Apa saja peran BUMN bagi perekonomian di
Indonesia?
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Tugas Kelompok 4= (Persekutuan Komanditer/ CV)

Apakah yang kalian ketahui tentang
Persekutuan Komanditer (CV)?

Persekutuan Komanditer

Dari manakah modal awal Persekutuan
Terbatas (CV) berasal?

Apa sajakah contoh Persekutuan
Komanditer (CV) yang ada di Indonesia?
Gambar 13 : Contoh CV di Indonesia
Sumber: www.cvperintis.com

Bagaimana pembagian keuntungannya?

Apa saja peran Persekutuan Komanditer
(CV) bagi masyarakat?
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Tugas Kelompok 5= (Badan Usaha Perseorangan)

Apakah yang kalian ketahui tentang badan
usaha perseorangan?

Badan Usaha Perseorangan

Dari manakah modal awal badan usaha
perseorangan?

Apa sajakah contoh badan usaha
perseorangan yang ada di Indonesia?
Gambar 14: Contoh Usaha Perorangan
Sumber: www.duniausaha.com

Bagaimana pembagian keuntungannya?

Apa saja peran usaha perseorangan bagi
masyarakat?
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Setelah setiap kelompok mengamati dan mendapatkan informasi dari
semua kelompok dalam kegiatan window shopping dan presentasi,
selanjutnya kelompok menuangkan kesimpulannya pada tabel berikut ini!

Analisis Lembaga Perekonomian
Tabel 1: Hasil Analisis Lembaga Perekonomian di Indonesia
No

Nama
lembaga

1

Koperasi

2

Perseroan
terbatas

3

BUMN

4

Persekutuan
Komanditer
(CV)

5

Badan Usaha
Perseorangan

Tujuan

Modal
Awal

Peran
Anggota

Pembagian Pengaruh
Hasil
bagi
Usaha
masyarakat

Kesimpulan dari proses pembelajaran yang telah kami lakukan adalah:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Lembar Kerja 2: Kegiatan Ekonomi Antar Negara

Kegiatan Ekonomi Antar Negara
Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas/ Semester

: IV/ II

Tema/ Sub Tema

: 8/2

A. Tujuan :
Setelah menyelesaikan lembar kerja, siswa diharapkan mampu
menganalisis

peran

ekonomi

dalam

upaya

menyejahterakan

kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat
kesatuan dan persatuan bangsa
B. Petunjuk Kegiatan
1) Bentukah kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 anak!
2) Selesaikan tugas pada Lembar Kerja 2 ini bersama kelompokmu!
3) Carilah data/ infomasi terkait kegiatan ekspor dan impor yang
terdapat dalam kehidupan sehari-hari
4) Tulislah jawaban hasil diskusi pada format yang telah disediakan
5) Pilihlah perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil karya
kelompokmu!
6) Simpulkan hasil pengamatan dan presentasi yang telah dilakukan
pada format analisis yang telah disediakan
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C. Format kegiatan:
Kegiatan Ekspor

Apa itu ekspor?

Apa manfaat ekspor bagi masyarakat
Indonesia?

Apa saja komoditas ekspor dari
Indonesia dan tujuan negaranya?

Gambar 15: Contoh Produk Ekspor
Sumber: www.produkindonesia.com

Bagaimana alur mengekspor barang
ke luar negeri?

Bagaimana perkembangan kegatan
ekspor negara Indonesia saat ini?
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Kegiatan Impor

Apa itu Impor?

Apa manfaat impor bagi masyarakat
Indonesia?

Apa saja produk impor yang masuk ke
Indonesia dan dari mana asalnya?

Gambar 16 Contoh Produk Impor
Sumber: www.indahpatmawati.com

Bagaimana alur mengimpor barang
dari luar negeri?

Bagaimana perkembangan kegiatan
impor ke Indonesia saat ini?
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Setelah semua kelompok mempresentasikan laporannnya, selanjutnya
setiap kelompok merefleksikan pengalaman belajar yang telah diperoleh
dengan cara menuangkan kesimpulannya pada tabel berikut ini!

Analisis Kegiatan Ekonomi Antar Negara
Tabel 2: Hasil Analisis Kegiatan Ekonomi Antar Negara
No
1

Nama
lembaga
Ekspor

2

Impor

Pengertian

Tujuan

Peran bagi
masyarakat

Kendala

Contoh
produk

Kesimpulan dari pembelajaran yang telah kami lakukan adalah:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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C. Bahan Bacaan

Lembaga Perekonomian di Indonesia

Bentuk usaha perekonomian di Indonesia dibagi menjadi dua macam, yaitu:
usaha yang dikelola pribadi dan kelompok. Usaha yang dikelola sendiri antara
lain: usaha di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri kreatif
rumah tangga, jasa dll. Sedangkan usaha yang dikelola oleh kelompok antara
lain: Firma, CV, PT, BUMN, BUMS, dan Koperasi.
1) Badan Usaha Perseorangan
Badan usaha Perseorangan adalah suatu badan usaha atau perusahaan
yang dimiliki oleh pengusaha perorangan atau individu. Kebebasan untuk
mendirikan suatu usaha perseorangan membuat siapa saja diperbolehkan
secara aturan (perundang-undangan) untuk mendirikan badan usaha
sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah.
Umumnya badan usaha perorangan pada skala besar berbentuk Badan
Usaha Milik Swasta (BUMS) sedangkan skala yang lebih kecil berbentuk
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Contoh dari badan usaha
perseorangan antara lain: usaha kerajinan tangan, pedagang di pasar, toko
kelontong, bisnis waralaba, laundri, bengkel, kuliner, tempat cuci mobil,
warung makan dan lain-lain.
Ada beberapa ciri-ciri badan usaha perseorangan yang memudahkan kita
untuk mengenalinya, yaitu:
a) Proses pendiriannya relatif mudah, begitu juga pembubarannya
b) Pemilik perusahaan adalah individu atau keluarga
c) Tugas dan tanggungjawab tidak terbatas
d) Permodalan tidak terlalu besar dan bisa melibatkan keluarga
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e) Keberlangsungan usaha tersebut tergantung pada pemiliknya
f) Sistem atau cara mengelola usahanya sederhana
g) Pembagian hasil usaha menjadi hak milik pelaku sepenuhnya

Gambar 17: Badan Usaha Perseorangan
Sumber: www.maxmanroe.com

2) Firma
Firma adalah bentuk persekutuan untuk menjalankan/ mengembangkan
usaha antara dua orang atau lebih dengan nama usaha bersama. Setiap
anggota pada badan usaha firma memiliki tanggung jawab penuh atas
perusahaan sehingga modal untuk mendirikan badan usaha firma juga
berasal dari patungan dari para anggotanya. Pembagian sisa hasil usaha
maupun kerugian yang dialami badan usaha firma menjadi tanggungan
setiap anggota yang tergabung dalam firma.
Lembaga firma memiliki karakteristik antara lain:
a) Didirikan oleh dua orang atau lebih dalam suatu perjanjian
b) Firma menggunakan satu nama usaha bersama dalam menjalankan
semua kegiatan usaha
c) Para anggota firma secara aktif mengelola perusahaan dan memiliki
tanggungjawab bersama kepada pihak ketiga
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d) Keanggotaan firma sangat mengikat dan berlaku seumur hidup
e) Para anggota firma mempunyai hak untuk membubarkan firma
f) Setiap anggota firma dapat melakukan perjanjian dengan pihak lain
untuk membesarkan usaha firma yang sedang dijalankan
g) Keuntungan dibagi secara proporsional kepada anggotanya
Contoh firma di Indonesia antara lain: Perusahaan Nike, Diadora,
Multi Level Marketing (MLM) dan lain-lain.

3) Commanditaire Vennotschaap/ Persekutuan Komanditer (CV)
Persekutan Komanditer adalah badan usaha yang didirikan oleh dua
orang atau lebih untuk menjalankan usaha secara bersama dengan sistem
pembagian modal awal sesuai dengan kesepakatan (patungan). Anggota
persektuan komanditer yang biasa disebut dengan sekutu yang dibagi
menjadi sekutu aktif dan pasif. Sekutu aktif adalah sekutu yang
menjalankan penuh perusahaan dan memiliki hak melakukan perjanjian
dengan pihak ketiga (menanamkan modalnya sekaligus menjalankan
usaha). Sedangkan sekutu pasif adalah sekutu yang hanya menyerahkan
modalnya dalam persekutuan dan tidak terlalu ikut campur dalam hal
kepengurusan, maupun operasional. Pembagian hasil usaha disesuaikan
dengan kesepakatan awal. Contoh CV antara lain: CV Wika, CV Perintis
Jaya dan lain-lain.

Gambar 18: Contoh CV di Indonesia
Sumber; www.cv-bahrera-baru.com
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4) Perseroan Terbatas (PT)
Perseroan

Terbatas

adalah

badan usaha yang modalnya
diperoleh dari hasil penjualan
saham (surat berharga sebagai
bukti

keikutsertaan

selama

menanamkan modal). Pemilik
saham

akan

mendapatkan

deviden (laba) yang dibagikan
kepada pemegang saham yang
Gambar 19 : Contoh Perseroan Terbatas
Sumber: www.PT.Pagilaran.co.id

aktif maupun pasif. Laba yang
diperoleh

pemegang

saham

juga berbeda-beda tergantung besar saham yang dimiliki dan tugas
mengembangkan perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki di
sebuah PT, semakin besar keuntungan usaha yang diperoleh.
Tujuan mendirikan Perseroan Terbatas (PT) biasanya ingin mendapatkan
keuntungan sebesar-besarnya. Contoh Perseroan Terbatas di Indonesia
antara lain: PT Semen Gresik, PT Gudang Garam, PT Astra dan lain-lain.

5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Badan Usaha Milik Negara merupakan perusahaan yang seluruh modalnya
dimiliki oleh negara dibentuk untuk melindungi kepentingan umum dan
laba yang diperoleh digunakan untuk kemakmuran rakyat. BUMN diawasi
oleh negara karena bentuk dan jenis usahanya menyangkut hajat hidup
orang banyak. Contoh bentuk BUMN di Indonesia antara lain: Perjan
(Persahaan Jawatan Kereta Api), Persahaan Umum/ Perum DAMRI, Bulog,
Perusahaan Perseroan/ Persero seperti PT PLN, PT Taspen, Jasa Raharja
dan lain-lain.
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Gambar 20: Contoh BUMN di Indonesia
Sumber:www.Travel-Tempo.com

6) Koperasi
Koperasi merupakan badan yang dibentuk bersama-sama berlandaskan
asas kekeluargaan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan
kesejahteraan anggotanya. Contoh koperasi yang terdapat di masyarakat
antara lain: koperasi simpan pinjam, koperasi sekolah, koperasi pertanian,
koperasi bahan pokok, koperasi tani dan lain-lain.
Modal koperasi diperoleh dari simpanan setiap anggotanya. Simpanan
anggota koperasi terdiri atas simpanan pokok, wajib, dan sukarela.
Simpanan pokok adalah simpanan yang harus dibayarkan oleh seseorang
yang ingin menjadi anggota koperasi. Simpanan wajib adalah simpanan
yang dibayar oleh anggota dalam kurun waktu tertentu (sebulan sekali)
dengan jumlah nominal yang sama untuk setiap anggotanya. Sedangkan
simpanan sukarela adalah besarannya tergantung kemampuan setiap
anggota koperasi dan dapat diambil sewaktu-waktu sebagai tabungan.
Setiap anggota koperasi memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.
Hasil usaha koperasi dibagikan kepada anggota sesuai besarnya jasa yang
diberikan kepada koperasi. Koperasi memiliki wadah untuk menentukan
setiap keputusan yang dikenal dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
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Kegiatan Ekonomi Antar Negara

Gambar 21: Produk Ekspor dan Impor di Indonesia
Sumber:www.bukalapak.com

1) Ekspor
Ekspor adalah kegiatan ekonomi dengan cara menjual barang dan/atau
jasa kepada negara lain (barang dikirim ke luar negeri). Ekspor dimaknai
sebagai kegiatan memindahkan barang dan/atau produk dari suatu
negara ke negara lain. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut
eksportir. Barang yang dikirim ke luar negeri harus melalui prosedur yang
telah ditetapkan antar negara meliputi:
a. Barang yang akan dikirim harus sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia
b. Mengurus perizinan/ legalitas produk yang akan dikirim
c. Melakukan tahapan uji kelayakan produk dari pihak berwenang
untuk mengetahui standar keamanan produk (tidak boleh mengirim
produk yang dilarang atau berbahaya)
d. Membayar pajak barang (bea cukai).
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Komoditas ekspor asli Indonesia yang sudah dikirim ke berbagai negara
antar: pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, barang tambang,
kerajinan tangan, dan jasa. Banyak komoditas Indonesia yang menjadi
primadona dunia karena memiliki kualitas sangat baik seperti hasil hutan,
pertanian, dan perkebunan. Beberapa hasil pertanian dan perkebunan
Indonesia yang diekspor ke luar negeri dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3: Tabel Komoditas Ekspor di Indonesia
No Produk

Barang

Negara tujuan

1

Pertanian

Buah, sayur, ,rempah-rempah

Amerika, Tiongkok, Eropa

2

Perkebunan Kopi, jagung, tebu, the

Amerika, Eropa

3

Kehutanan

Kayu jati, kayu lapis, rotan

Tiongkok, Jepang, Jerman

4

Perikanan

Ikan, udang, rumput laut

Eropa, Asia, Amerika

5

Tambang

Minyak bumi, gas, emas,

Amerika serikat, Eropa

6

Kerajinan

Meubel, tas, perabot

Eropa, Amerika

7

Tekstil

Pakaian, kain, benang

Asia, Eropa, Amerika

Kegiatan ekspor sangat mempengaruhi tingkat pendapatan suatu negara.
Semakin banyak barang dan/atau jasa dari sebuah negara dikirim ke luar
negeri, semakin besar pula pemasukan yang diterima negara tersebut.
Kegiatan ekspor juga menggambarkan kemajuan ekonomi suatu negara
dalam mengembangkan jaringan pemasaran produknya.
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Manfaat kegiatan ekspor bagi masyarakat Indonesia sangat besar, antara
lain:
a) Menyerap tenaga kerja
b) Mengenalkan produk unggulan Indonesia ke dunia internasional
c) Menjalin kerjasama dengan negara lain
d) Memperluas jaringan dan pemasaran produk
e) Kebanggaan terhadap negara Indonesia
f) Meningkatkan inovasi dan kreativitas sumber daya alam
g) Mengundang negara lain untuk berkunjung ke Indonesia
h) Mendatangkan investasi
i) Menambah devisa negara
j) Membuka informasi dan komunikasi kepada dunia internasional

Gambar 22 Contoh Komoditas Unggulan Indonesia
Sumber: www.merdeka.com
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2) Impor
Impor adalah kegiatan mendatangkan/membeli produk atau barang
dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri. Orang yang melakukan
kegiatan impor disebut importir. Tujuan utama kegiatan impor adalah
memenuhi kebutuhan masyarakat karena produk yang diinginkan
belum tersedia di dalam negeri.

Produk yang didatangkan dari luar negeri ke Indonesia umumnya
teknologi yang belum memungkinkan jika diproduksi di dalam negeri.
Kebutuhan pokok yang diimpor antara lain: beras (Vietnam dan
Thailand), Jagung (Argentina, India), kedelai (Amerika, Malaysia),
daging (Australia), dan susu (Selandia Baru). Sementara peralatan/
teknologi yang didatangkan dari luar negeri ke Indonesia antara lain:
Hand Phone (Tiongkok, Korea), Laptop (Jepang, Tiongkok, Korea)
Mobil (Jepang, Korea, Jerman), peralatan kesehatan (Singapura,
Amerika), teknologi pertanian, alat berat, dan lain-lain.
Kegiatan impor memiliki manfaat bagi perekonomian masyarakat
Indonesia. Produk atau barang yang didatangkan juga akan memberi
pemasukan bagi devisa negara. Kegiatan impor memiliki dampak
positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat positif dari
kegiatan impor bagi masyarakat Indonesia adalah:
a) Mengatasi kekurangan/ kelangkaan barang
b) Menjaga kerjasama antar negara
c) Mempelajari teknologi terbaru yang belum ada di dalam negeri
d) Menambah lapangan pekerjaan
e) Mengurangi kegiatan monopoli di dalam negeri
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Selain dampak positif, kegiatan impor juga memiliki dampak negatif
bagi perkembangan perekonomian nasional. Permasalah yang timbul
akibat kegiatan impor yang tidak terkendali antara lain:
a) Menghilangkan kesempatan usaha bagi pengusaha lokal
maupun nasional untuk bisa bersaing dan berkembang di pasar
dalam negeri
b) Memunculkan ketergantungan produk dari luar negeri
c) Mempengaruhi harga produk dari dalam negeri
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal

Lembaga Perekonomian di Indonesia
1. Lembaga ekonomi lahir dari usaha manusia untuk menyesuaikan
dirinya dengan alam dalam memenuhi kebutuhan hidup yang
berkatian dengan pengaturan bidang-bidang ekonomi dalam rangka
memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Di bawah ini adalah
peran dari lembaga ekonomi koperasi di Indonesia, yaitu …
a. Memperkokoh perekonomian rakyat untuk menjaga ketahanan
perekonomian nasional
b. Lembaga perekonomian yang memberikan 51% penghasilannnya
untuk negara
c. Sebagai stabilitator perekonomian dalam rangka menyejahterakan
rakyat di daerah
d. Badan hukum yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan
(Ujian Sekolah Disdik Kota Malang Tahun Ajaran 2016/2017)
Jawaban benar = A
Pembahasan:
Peran dan tujuan koperasi bagi kesejahteraan masyarakat adalah:
1) Memperkokoh perekonomian masyarakat untuk menjaga ketahanan
perekonomian nasional
2) Modal usaha berasal dari simpanan setiap anggota (didirikan secara
mandiri tanpa ada intervensi maupun campur tangan dari investor)
3) Saham usaha dimiliki bersama (tidak ada pemegang saham mayoritas)

115

4) Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya
5) Penentuan setiap keputusan berdasarkan asas kekeluargaan
6) Setiap anggota memiliki tanggung jawab yang sama untuk memajukan
Keterangan:
Soal tersebut belum termasuk kategori soal HOTS karena hanya mengukur
aspek pengetahuan saja (C1). Pengecoh pada soal belum berfungsi dengan
baik karena siswa hanya diminta untuk mengingat kembali peran koperasi
bagi kesejahteraan masyarakat. Sebaiknya soal evaluasi dikembangkan
dengan memberikan variasi pilihan tentang ciri, contoh, dan peran
lembaga perekonomian kemudian siswa harus menentukan karakteristik
masing-masing lembaga perekonomian.

2. Perhatikan tabel berikut ini!
No

Jenis Usaha

1

Persekutuan Komanditer (CV)

2

Firma

3

Perseroan Terbatas

4

Koperasi

Jenis usaha bersama yang beranggotakan perorangan atau badan
hukum atas asas kekeluargaan ditunjukkan oleh nomor ….
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
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( Ujian Sekolah Disdik Kab. Batang Tahun Ajaran 2017/2018)
Jawaban = B
Pembahasan
No
1

Jenis usaha

Karakteristik keanggotaan

Persekutan

Anggotanya adalah orang yang mau bekerjasama

komanditer

untuk membentuk sebuah usaha (sekutu). Ada

(CV)

anggota yang hanya menanamkan modal saja
tetapi tidak ikut bertanggung jawab secara penuh
terhadap urusan operasional (sekutu pasif) dan
ada anggota yang menanamkan modal dan aktif
mengurus usaha (sekutu aktif).

2

Firma

Anggotanya hanya berasal dari unsur keluarga
pendirinya (kalangan keluarga) memiliki tanggung
jawab penuh atas operasional dan pembagian hasil
usaha dilakukan dengan cara perbandingan sesuai
ketentuan yang disepakati pada saat pendirian

3

Perseroan

Anggotanya adalah orang yang menanamkan

Terbatas

modal/ saham (sero) sementara tanggung jawab
dan pembagian hasil usahanya hanya sebatas
jumlah pemegan saham yang memiliki perusahaan

4

Koperasi

Berdasarkan atas asas kekeluargaan, anggotanya
memiliki peran dan tanggung jawab yang sama
sementara pembagian hasil usaha disesuaikan
dengan besarnya jasa yang telah diberikan kepada
koperasi
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Keterangan:
Soal tersebut belum masuk kategori HOTS karena hanya mengukur
aspek pengetahuan saja (C1) atau berada pada level 2 (pemahaman).
Pilihan pengecoh pada soal tersebut kurang berfungsi dengan baik
karena hanya menuliskan berbagai macam lembaga perekonomian.
Siswa hanya diminta untuk mencari karakteristik usaha bersama yang
beranggotakan perorangan berasas kekeluargaan. Penemuan jawaban
tidak membutuhkan proses berpikir analisis karena hanya mengingat
kembali pengertian lembaga perekonomain yang telah dipelajari.

Kegiatan Ekonomi Antar Negara
1. Pak Budi mendatangkan beras yang berasal dari negara Thailand.
Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Pak Budi disebut …
a. Ekspor
b. Impor
c. Eksportir
d. Importer
(Soal Ujian Sekolah Disdik Kota Blitar Tahun Ajaran 2017/2018)
Jawaban = B
Pembahasan
No

Kegiatan

Pengertian

1

Ekspor

Kegiatan mengirim barang ke luar negeri

2

Impor

Kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri
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3

Eksportir

Pihak/ orang yang melakukan kegiatan ekspor

4

Importir

Pihak/ orang yang melakukan kegatan impor

Keterangan:
Soal tersebut belum berada pada tingkatan HOTS karena hanya
mengukur level pengetahuan saja (C1). Siswa hanya diminta mengingat
kembali pengertian ekspor dan impor dalam kegiatan ekonomi antar
negara. Penemuan jawaban tidak memerlukan aspek keterampilan
berpikir tingkat tinggi (HOTS) karena hanya memilih istilah pelaku
kegiatan ekspor dan impor. Pilihan pengecoh pada soal tersebut tidak
berfungsi dengan baik, justru mengarahkan siswa menuju pada
jawaban yang sebenarnya.

2. Suatu negara melakukan kegiatan ekspor dan impor karena …
a. Berdampingan dengan negara lain
b. Perlu adanya hubungan dengan negara lain
c. Tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri
d. Untuk mendapatkan keuntungan dari negara lain
(Soal Ujian Sekolah Disdik Kota Malang Tahun Ajaran 2017/2018)
Jawaban = C
Pembahasan:
Alasan setiap negara melakukan kegiatan ekspor dan impor karena
tidak ada negara manapun yang dapat memenuhi kebutuhannya secara
sendiri. Kegiatan ekspor dan impor memang akan mendatangkan
tambahan penghasilan bagi negara yang melakukannya, tetapi hal
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tersebut bukanlah menjadi tujuan utamanya. Tujuan utama kegiatan
ekspor dan impor antar negara adalah untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Sedangkan untuk mendapatkan tambahan penghasilan
setiap negara bisa diperoleh dengan cara lain, misalnya sektor pajak.
Keterangan:
Soal tersebut belum termasuk kategori HOTS karena hanya mengukur
pemahaman saja (L2). Siswa hanya diminta mencari alasan tujuan
utama setiap negara harus melakukan ekspor dan impor. Sebenarnya
pengecoh pada soal tersebut sudah berfungsi dengan baik karena
alternatif jawaban yang terdapat pada opsi jawaban A, B, C. dan D sudah
memiliki kategori yang setara.
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B. Mengembangkan Soal HOTS
KISI-KISI SOAL HOTS
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO
1

2

Kompetensi yang
Diuji
3.3 Menganalisis
peran ekonomi
dalam upaya
menyejahterakan
kehidupan
masyarakat di
bidang sosial dan
budaya untuk
memperkuat
kesatuan dan
persatuan
bangsa.
3.3 Menganalisis
peran ekonomi
dalam upaya
menyejahterakan
kehidupan
masyarakat di
bidang sosial dan
budaya untuk
memperkuat
kesatuan dan
persatuan
bangsa

Lingkup Materi

: Sekolah Dasar (SD)
: IPS
: 10 menit
:2
: 2018/2019
Materi

Level
Bentuk
Kognitif
Soal

Indikator Soal

No

Disajikan
beberapa
pernyataan,
siswa dapat
menganalisis
karakteristik
masingmasing
lembaga
perekonomian
di Indonesia

1

L3

Pilihan
ganda

Peran ekonomi Kegiatan
Disajikan
dalam upaya
ekonomi antar beberapa
menyejahteraan negara
pernyataan,
kehidupan
siswa dapat
masyarakat
menganalisis
pengaruh
kegiatan
ekspor dan
impor bagi
kesejahteraan
masyarakat

2

L3

Pilihan
ganda

Peran ekonomi Lembaga
dalam upaya
perekonomian
menyejahteraan di Indonesia
kehidupan
masyarakat
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran

: SD/MI
: IV

Kurikulum
Bentuk Soal

: 2013
: Pilihan ganda

: IPS

Nama Penyusun

: Falidan Ahmad

KOMPETENSI
DASAR
3.3 Menganalisis
peran ekonomi
dalam upaya
menyejahterakan
kehidupan
masyarakat di bidang
sosial dan budaya
untuk memperkuat
kesatuan dan
persatuan bangsa

Buku
Sumber :

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

V Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan tabel karakteristik lembaga perekonomian
Nomor
Soal

di bawah ini!
No Lembaga

Huruf Karakteristik

1

a

1
BUMN

Modal usahanya berasal
dari patungan, ada

LINGKUP
MATERI:

anggota yang aktif

Peran ekonomi dalam
upaya
menyejahteraan
kehidupan
masyarakat

mengelola tetapi ada
juga anggota yang pasif
hanya menanamkan

MATERI :

modal saja sedangkan
pembagian hasil usaha

Lembaga
Perekonomian di
Indonesia

dilakukan berdasarkan
kesepakatan pada saat

INDIKATOR
SOAL:
Disajikan pernyataan,
siswa dapat
menganalisis
karakteristik masingmasing lembaga
perekonomian di
Indonesia
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Jawaban
B
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2

Koperasi

b

Bertujuan untuk
keutungan sebanyakbanyaknya, modal
usaha berbentuk saham
dan keuntungan usaha
dibagi sesuai dengan
besarnya saham

3

Perseroan

c

Terbatas

Bersifat mandiri, tanpa
ada campur tangan
pihak lain, modal usaha
berasal dari pribadi,
dan keuntungan usaha
dimiliki pemilik usaha
sepenuhnya

4

Persekutuan
Komanditer

d

Berdasarkan prinsip
kekeluargaan dan
pembagian sisa hasil
usahanya dilakukan
secara adil sebanding
dengan besarnya jasa
usaha yang diberikan
masing-masing anggota
untuk koperasi
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5

Perusahaan

e

Perseorangan

Berdasarkan prinsip
keadilan sosial,
sebagian/ sepenuhnya
modal berasal dari
negara dan pendapatan
usahanya digunakan
untuk kesejahteraan
masyarakat

Pasangan yang tepat antara lembaga perekonomian
dengan karakteristiknya ditunjukkan oleh…
a. 1e, 2d, 3d, 4c, 5d
b. 1e, 2d, 3b, 4a, 5c
c. 1e, 2d, 3b, 4c, 5a
d. 1e, 2b, 3d, 4a, 5c
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SD/MI
: IV
: IPS
Buku Sumber
KOMPETENSI
:

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

DASAR

Pengetahuan/
Pemahaman

3.3 Menganalisis peran
ekonomi dalam upaya
menyejahterakan
kehidupan masyarakat
di bidang sosial dan
budaya untuk
memperkuat kesatuan
dan persatuan bangsa

: 2013
: Pilihan ganda
: Falidan Ahmad

V Penalaran

Aplikasi

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
2

Perhatikan pernyataan di bawah ini!
(1) Semakin banyak barang impor yang masuk ke
Indonesia, masyarakat akan menjadi lebih
sejahtera karena akan mendapatkan bagi hasil

LINGKUP MATERI:

sesuai dengan banyaknya jumlah barang yang

Peran ekonomi dalam
upaya menyejahteraan
kehidupan masyarakat

masuk ke Indonesia
(2) Semakin banyak barang yang diekspor, akan

MATERI :

membuka pekerjaan baru bagi masyakarat

Lembaga Perekonomian

sehingga perekonomian masyarakat di

di Indonesia

Indonesia akan lebih meningkat
(3) Semakin banyak barang yang diekspor ke luar
negeri, pendapatan negara Indonesia akan

INDIKATOR SOAL

semakin berkurang karena uangnya digunakan
Disajikan pernyataan,
siswa dapat
menganalisis pengaruh
kegiatan ekspor dan
impor bagi
kesejahteraan
masyarakat

Kunci
Jawaban

untuk menutup biaya pengiriman sejumlah

B

(4) Semakin banyak barang impor yang masuk ke

banyak barang yang dikirim ke luar negeri

Indonesia, akan mengurangi persaingan pasar
dalam negeri karena produk yang beredar di
masyarakat menjadi lebih banyak
(5) Semakin banyak barang yang diimpor dari luar
negeri, masyarakat akan menjadi terbuka
terhadap perkembangan zaman karena akan
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mendapatkan ilmu pengetahuan dan terampil
menggunakan teknologi baru
Hubungan yang tepat antara kegiatan ekspor dan
impor terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia
ditunjukkan oleh nomor….
a. 1 dan 2
b. 2 dan 5
c. 3 dan 4
d.

4 dan 5

Contoh Soal HOTS
1. Perhatikan tabel karakteristik lembaga perekonomian di bawah ini!
No Lembaga
1

BUMN

Huruf Karakteristik
a

Modal usahanya berasal dari patungan, ada
anggota yang aktif mengelola tetapi ada juga
anggota yang pasif hanya menanamkan modal
saja sedangkan pembagian hasil usaha
dilakukan berdasarkan kesepakatan pada saat
pendirian

2

Koperasi

b

Bertujuan untuk keutungan sebanyakbanyaknya, modal usaha berbentuk saham
dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan
besarnya saham
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3

Perseroan

c

Terbatas

Bersifat mandiri, tanpa ada campur tangan
pihak lain, modal usaha berasal dari pribadi,
dan keuntungan usaha dimiliki pemilik usaha
sepenuhnya

4

Persekutuan

d

Komanditer

Berdasarkan prinsip kekeluargaan dan
pembagian sisa hasil usahanya dilakukan
secara adil sebanding dengan besarnya jasa
usaha yang diberikan masing-masing anggota
untuk koperasi

5

Perusahaan
Perseorangan

e

Berdasarkan prinsip keadilan sosial,
sebagian/ sepenuhnya modal berasal dari
negara dan pendapatan usahanya digunakan
untuk kesejahteraan masyarakat

Pasangan yang tepat antara lembaga perekonomian dengan karakteristiknya
ditunjukkan oleh…
a. 1e, 2d, 3d, 4c, 5d
b. 1e, 2d, 3b, 4a, 5c
c. 1e, 2d, 3b, 4c, 5a
d. 1e, 2b, 3d, 4a, 5c

2. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
(1) Semakin banyak barang impor yang masuk ke Indonesia, masyarakat
akan menjadi lebih sejahtera karena akan mendapatkan bagi hasil
sesuai dengan banyaknya jumlah barang yang masuk ke Indonesia
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(2) Semakin banyak barang yang diekspor, akan membuka pekerjaan
baru bagi masyakarat sehingga perekonomian di Indonesia akan lebih
meningkat
(3) Semakin banyak barang yang diekspor ke luar negeri, pendapatan
negara Indonesia akan semakin berkurang karena uangnya
digunakan untuk menutup biaya pengiriman sejumlah banyak barang
yang dikirim ke luar negeri
(4) Semakin banyak barang impor yang masuk ke Indonesia, akan
mengurangi persaingan pasar dalam negeri karena produk yang
beredar menjadi lebih banyak
(5) Semakin banyak barang yang diimpor dari luar negeri, masyarakat
akan menjadi terbuka terhadap perkembangan zaman karena akan
mendapatkan ilmu pengetahuan dan menggunakan teknologi baru
Hubungan yang tepat antara kegiatan ekspor dan impor terhadap
kesejahteraan masyarakat Indonesia ditunjukkan oleh nomor….
a. 1 dan 2
b. 2 dan 5
c. 3 dan 4
d. 4 dan 5
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KESIMPULAN

Unit pembelajaran IPS ini berjudul “Peran Lembaga Perekonomian di
Indonesia dan Kegiatan Antar Negara” digunakan sebagai panduan bagi
guru dalam mengajarkan kompetensi dasar “Menganalisis peran ekonomi
dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial
dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa”. Unit
pembelajaran ini tentunya menjadi sebuah referensi bagi guru untuk
merancang proses pembelajaran yang mampu mengaitkan antara kompetensi
dasar yang harus dikuasai oleh siswa dengan aplikasi nyata dalam kehidupan
sehari-hari.
Lebih lanjut, unit pembelajaran ini selanjutnya dapat digunakan sebagai dalam
mengimplementasikan pendekatan saintifik yang lebih mengutamakan
aktivitas berbasis penemuan. Unit pembelajaran ini juga membekali guru
untuk terampil merancang aktivitas pembelajaran dan penilaian berorientasi
pada keterampilan berpikir tingkat tinggi/ High Order Thinking Skill (HOTS).
Harapannya, unit pembelajaran ini menjadi pemicu (trigger) bagi peningkatan
kompetensi guru sekaligus peningkatan hasil belajar IPS di Sekolah Dasar.
Penekanan aktivitas berbasis pembelajaran HOTS pada materi ini semestinya
mampu membantu guru untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi
siswa dalam soal-soal kategori HOTS pada Ujian Akhir Sekolah/ Ujian Sekolah
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sekaligus membekali mereka untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang
terkait kegiatan dan peran lembaga ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.
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UMPAN BALIK

Setelah mempelajari unit pembelajaran ini, diharapkan terjadi umpan balik
yang dapat mendukung peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran.
Sebagai bentuk umpan balik, bapak/ibu guru diharapkan dapat menjawab
pertanyaan refleksi sebagai berikut:
1. Apakah bapak/ibu telah mengaitkan antara kompetensi dasar yang
akan dipelajari siswa dengan aplikasi di dunia nyata sekaligus
menerapkan pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat
tinggi (HOTS) pada materi pelajaran IPS di Sekolah Dasar?
2. Apakah bapak/ibu telah merancang pembelajaran IPS di Sekolah Dasar
dengan menggunakan pendekatan saintifik yang menekankan pada
keaktifan siswa untuk menemukan pengetahuan secara mandiri,
terlebih pada kompetensi dasar menganalisis peran ekonomi dalam
upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan
budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa?
3. Apakah bapak/ibu tergerak untuk memperbaiki proses pembelajaran
IPS di Sekolah Dasar yang selama ini masih banyak menggunakan
metode konvensional menjadi pola pembelajaran berorientasi pada
keterampilan abad 21 (kompetensi 4C)? Bagaimana tindak lanjutnya?
4. Bagaimana cara bapak/ibu sudah menyusun soal HOTS pada materi
peran ekonomi yang disesuaikan dengan target kompetensi dasar
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sehingga soal yang disusun benar-benar dapat mengukur kemampuan
yang harus dikuasai oleh siswa?
5. Kendala apa yang dihadapi bapak/ibu dalam mengembangkan unit
pembelajaran IPS di Sekolah Dasar kompetensi dasar menganalisis
peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat
di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan
persatuan bangsa?
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Unit pembelajaran IPS di Sekolah Dasar ini berjudul ”Peran Ekonomi dalam
Upaya Menyejahterakan Kehidupan Masyarakat”. Unit pembelajaran ini
diharapkan dapat digunakan sebagai panduan bagi guru di Sekolah Dasar
untuk mengajarkan kompetensi dasar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan
Sosial di kelas IV” Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya
dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya
di lingkungan sekitar sampai provinsi” dan kompetensi dasar di kelas V
“Menganalisis

peran

ekonomi

dalam

upaya

menyejahterakan

kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat
kesatuan dan persatuan bangsa”.
Kehadiran unit pembelajaran ini sangatlah penting karena menjadi sebuah
referensi bagi guru untuk merancang pembelajaran yang mampu mengaitkan
antara kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh iswa dengan aplikasi
nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, unit pembelajaran ini juga
akan membekali guru untuk terampil dalam merancang proses pembelajaran
dan penilaian berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi/ High
Order Thinking Skill (HOTS). Selain itu, unit pembelajaran ini juga dapat
digunakan sebagai pemicu (trigger) dalam upaya peningkatan kompetensi
pedagogik dan profesional guru sekaligus peningkatan hasil belajar siswa.
Hal yang tidak kalah penting lainnya adalah penekanan aktivitas
pembelajaran IPS di Sekolah Dasar berbasis pembelajaran HOTS pada unit
pembelajaran ini menyiapkan siswa untuk bisa menyelesaikan soal-soal
kategori HOTS pada Ujian Sekolah sekaligus membekali mereka agar
terampil menyelesaikan masalah nyata dan kontekstual terkait pokok
bahasan materi peran ekonomi dalam upaya menyejahteraan masyarakat
dalam kehidupan sehari-hari.

136

Paket Unit Pembelajaran
Peran Ekonomi dalam Upaya Menyejahterakan Kehidupan
Masyarakat

http://www.balipost.com/news/2018/02/27/38740/Budidaya-JamurTiram,Bermodal-Rp.html (diakses pada tanggal 28 Maret 2019)
https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-cv.html (diakses pada
tanggal 13 Maret 2019)
https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-pt.html (diakses pada
tanggal 15 Maret 2019)
https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-koperasi.html
(diakses pada tanggal 20 Maret 2019)
https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaanperseorangan.html (diakses pada tanggal 28 Maret 2019)
http://diengplateau.com/save-dieng-kerusakan-lingkungan-dan-bencanaalam-dieng/masyarakat-dieng-dan-aktivitas/(diakses pada tanggal
12 Maret 2019
Kemdibud. 2016. Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku. Buku Guru Kelas IV
SD/MI: Jakarta: Puskur Balitbang
Kemdikbud. 2016. Tema 8 Lingkungan Sahabat Kita. Buku Guru Kelas V
SD/MI: Jakarta: Puskur Balitbang
Kemdikbud. 2016. Tema 8 Lingkungan Sahabat Kita. Buku Siswa Kelas V
SD/MI: Jakarta: Puskur Balitbang
Kemdikbud.2016. Tema 8 daerah Tempat Tinggalku. Buku Siswa Kelas IV
SD/MI. Jakarta: Puskur Balitbang
Oeban.2008. Buku Pintar Pengetahuan Umum. Jakarta: Karisma
Pangesti. 2014. Buku Pintar Koleksi RPUL Kelas 4,5, dan 6. Jakarta: Pustaka
Nusantara

137

Sardiyo dkk. 2009. Pendidikan IPS di SD. Jakarta: Universitas Terbuka
Susilaningsih, Endang. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5. Jakarta: Depdiknas
Tim Bina Karya Guru. 2012. IPS Terpadu untuk Kelas VI. Jakarta: Erlangga
Winataputra, Udin. 2014. Materi dan Pembelajaran IPS SD. Jakarta:
Universitas Terbuka

138

