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KATA SAMBUTAN
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 Peningkatan

Kompetensi
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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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KATA PENGANTAR
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 efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

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

Paket
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PENGANTAR

Unit ini membahas tentang konsep kelangkaan dan kebutuhan manusia.
Materi kelangkaan dan kebutuhan merupakan materi dasar yang perlu
dikuasai oleh peserta didik sebelum mereka melangkah untuk mempelajari
materi-materi berikutnya.
Unit ini merupakan bahan pengayaan dari mater-materi tentang kelangkaan
dan kebutuhan yang sudah ada pada Buku Siswa. Oleh karena itu, bahan ini
dapat dimanfaatkan oleh guru untuk membelajarkan materi-materi IPS
terpadu, khusunya pada kelas VII sebagai pendamping Buku Guru dan Buku
Siswa.
Unit ini dimulai dengan menampilkan Kompetensi Dasar kelas VII, khususnya
KD 3.3 dan 4.3 yang erat kaitannya dengan kajian ekonomi dalam IPS terpadu.
Indikator pencapaian kompetensi (IPK) yang diuraikan dari Kompetensi Dasar
mencakup IPK penunjang, IPK kunci dan IPK pengayaan. Materi tentang
kelangkaan dan kebutuhan merupakan materi yang dijabarkan dari IPK
penunjang.
Selanjutnya, diberikan 3 uraian kondisi riil yang terjadi didunia nyata terkait
dengan kelangkaan dan 1 uraian kondisi dunia nyata tentang kebutuhan. Hal
ini dilakukan agar konsep kelangkaan dan kebutuhan yang akan dibelajarkan
dapat langsung dikaitkan dengan kondisi sehari-hari sehingga diharapkan
dapat mempermudah peserta didik memahami kedua konsep tersebut.
Dua contoh soal masing-masing terkait dengan kelangkaan dan kebutuhan
diberikan untuk lebih menekankan bahwa bahan ajar ini lebih diorientasikan
kepada keberhasilan belajar peserta didik khususnya dalam menghadapi Ujian
Sekolah Berstandar Nasional. Deskripsi tentang masing-masing soal diberikan
terkait dengan indikator yang diukur serta level kognitif yang diujikan.
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Bagian selanjutnya adalah aktivitas pembelajaran. Bagian ini memberikan
sampel bagaimana materi kelangkaan

dan kebutuhan diajarkan kepada

peserta didik dengan pendekatan pembelajaran berpusat pada keaktifan
peserta didik. Bagian ini dilengkapi dengan beberapa lembar kerja peserta
didik. Aktivitas pembelajaran ini dirancang untuk dapat mengarahkan peserta
didik mencapai indikator yang ditentukan serta berkaitan dengan contoh soal
yang telah disampaikan dibagian sebelumnya. Untuk memberikan tambahan
wawasan bagi peserta didik, diberikan pula bahan bacaan untuk materi
kelangkaan dan materi kebutuhan, sesuai dengan IPK, contoh soal, dan
aktivitas yang dilakukan peserta didik.
Pada bagian akhir, dua contoh soal yang diuraikan dibagian atas dianalisis dan
dibahas dengan mengaitkan dengan aktivitas dan bahan bacaan yang telah
diberikan sebelumnya. Berikutnya , khusus bagi guru diberikan contoh
bagaimana mengembangkan soal pilihan ganda yang mengukur keterampilan
berpikir tinggat tinggi peserta didik.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VII:
No.
3.3

Kompetensi Dasar (KD)

Target KD

Kelas

Memahami konsep interaksi

1. Memahami konsep interaksi

VII

antara manusia dengan ruang

antara manusia dengan ruang

sehingga menghasilkan

sehingga menghasilkan

berbagai kegiatan ekonomi

berbagai kegiatan ekonomi

(produksi, distribusi, konsumsi, (produksi, distribusi, konsumsi,
permintaan, dan penawaran)

permintaan, dan penawaran)

dan interaksi antarruang untuk

2. Memahami konsep interaksi

keberlangsungan kehidupan

antarruang untuk

ekonomi, sosial, dan budaya

keberlangsungan kehidupan

Indonesia

ekonomi, sosial, dan budaya
Indonesia

4.3

Menjelaskan hasil analisis

1. Menjelaskan hasil analisis

tentang konsep interaksi

tentang konsep interaksi

antara manusia dengan ruang

antara manusia dengan ruang

sehingga menghasilkan

sehingga menghasilkan

berbagai kegiatan ekonomi

berbagai kegiatan ekonomi

(produksi, distribusi, konsumsi, (produksi, distribusi, konsumsi,
permintaan, dan penawaran)

permintaan, dan penawaran)

dan interaksi antarruang untuk

2. Menjelaskan hasil analisis

keberlangsungan kehidupan

tentang konsep interaksi
antarruang untuk
keberlangsungan kehidupan
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VII

ekonomi, sosial, dan budaya

ekonomi, sosial, dan budaya

Indonesia.

Indonesia

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pendukung
3.3.1. Menjelaskan hakekat kelangkaan
3.3.2. Menjelaskan pilihan sebagai konsekwensi dari kelangkaan
3.3.3. Menjelaskan hakekat kebutuhan
3.3.4. Membedakan kebutuhan dan keinginan
3.3.5. Menjelaskan tindakan ekonomi
3.3.6. Menjelaskan motif ekonomi
3.3.7. Menjelaskan prinsip ekonomi
Indikator Kunci
3.3.8. Menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan produksi sebagai bentuk
interaksi antar manusia dengan ruang.
3.3.9. Menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan distribusi sebagai bentuk
interaksi antar manusia dengan ruang.
3.3.10. Menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan konsumsi sebagai bentuk
interaksi antar manusia dengan ruang.
3.3.11. Memberi contoh bentuk interaksi antarruang dalam kehidupan sosial
dan budaya sebagai hasil kegiatan ekonomi.
3.3.12. Menjelaskan konsep permintaan dan penawaran sebagai bentuk
interaksi antarruang
3.3.13. Menjelaskan konsep pasar sebagai hasil interaksi permintaan dan
penawaran
3.3.14. Menjelaskan jenis-jenis pasar
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3.3.15. Menjelaskan proses pembentukan harga sebagai hasil interaksi
permintaan dan penawaran
Indikator Pengayaan
3.3.16. Menganalisis berbagai bentuk kegiatan produksi yang terjadi di
masyarakat.
3.3.17. Menganalisis berbagai bentuk kegiatan distribusi yang terjadi di
masyarakat.
3.3.18. Menganalisis berbagai bentuk kegiatan konsumsi yang terjadi di
masyarakat.
3.3.19. Menganalisis dampak kegiatan ekonomi sebagai bentuk interaksi
antarruang terhadap kehidupan sosial dan budaya
3.3.20. Menganalisis interaksi permintaan dan penawaran yang terjadi di
masyarakat.
3.3.21. Menganalisis bentuk-bentuk pasar yang ada di lingkungan sekitar.
Indikator Pendukung
4.3.1. Mempresentasikan hasil diskusi mengenai konsep kelangkaan.
4.3.2. Mempresentasikan hasil diskusi mengenai penentuan pilihan
sebagai konsekwensi dari kelangkaan.
4.3.3. Mempresentasikan hasil diskusi mengenai perbedaan kebutuhan
dan keinginan.
4.3.4. Mempresentasikan hasil diskusi mengenai motif ekonomi
4.3.5. Mempresentasikan hasil diskusi mengenai prinsip ekonomi
Indikator Kunci
4.3.6. Menjelaskan hasil analisis berbagai bentuk kegiatan produksi yang
terjadi di masyarakat.
4.3.7. Menjelaskan hasil analisis berbagai bentuk kegiatan distribusi yang
terjadi di masyarakat.
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4.3.8. Menjelaskan hasil analisis berbagai bentuk kegiatan konsumsi yang
terjadi di masyarakat.
4.3.9. Menjelaskan hasil analisis dampak kegiatan ekonomi sebagai bentuk
interaksi antarruang terhadap kehidupan sosial dan budaya
4.3.10. Menjelaskan hasil analisis interaksi permintaan dan penawaran yang
terjadi di masyarakat.
4.3.11. Menjelaskan hasil analisis bentuk-bentuk pasar yang ada dilingkungan
sekitar
Indikator Pengayaan
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Kelangkaan
Ingatkah anda pada saat musim mangga atau durian baru mulai atau akan
berakhir? Pada saat itu sangat banyak masyarakat yang ingin membeli, namun
karena persediaan yang tersedia saat itu sangat terbatas, banyak anggota
masyarakat yang tidak mendapatkannya.
Saat film The Avenger “Infinity War” baru saja tayang di bioskop-bioskop di
Indonesia, jutaan masyarakat Indonesia ingin segera menonton film yang
sangat di tunggu-tunggu tersebut. Namun, daya tampung bioskop-bioskop di
Indonesia tidak cukup untuk melayani seluruh keinginan masyarakat pada
saat itu, sehingga untuk beberapa hari banyak anggota masyarakat yang
kecewa karena tidak memperoleh tiket bioskop.

Gambar 1 The Avengers “Infinity War”
Sumber: https://arstechnica.com

19

Demikian juga pada saat hari raya Idul Fitri, saat jutaan orang di Jakarta ingin
pulang ke kampung halaman dengan menggunakan moda transportasi kereta
api yang nyaman dan murah. Karena jumlah daya tampung kereta api jauh
lebih kecil daripada jumlah pemudik, maka banyak pemudik yang tidak
memperoleh tiket kereta dan harus menggunakan moda transportasi yang
lain.

Gambar 2 Mudik Lebaran dengan Kereta Api
Sumber: https://infonawacita.com

Kondisi seperti diatas adalah kondisi yang dapat kita temui dalam kehidupan
sehari-hari dimasyarakat. Kondisi tersebut disebut dengan kelangkaan, yaitu
kondisi dimana ketersediaan sesuatu (barang/jasa) jauh lebih kecil daripada
jumlah yang dibutuhkan atau diinginkan oleh masyarakat.
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B. Kebutuhan
Ingatkah anda kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia pada tahun
2018 yang lalu. Gempa Lombok, gempa-tsunami-likuifaksi Palu dan Donggala,
serta tsunami Banten-Lampung. Menurut anda apakah kebutuhan orangorang yang mengalami bencana tersebut sama antara sebelum dan sesudah
terjadinya bencana?
Penyebab utama terjadinya kelangkaan adalah adanya kebutuhan manusia
dan keinginan yang bermacam-macam dan tidak terbatas. Kebutuhan seorang
bayi tentu berbeda dengan kebutuhan seorang anak usia Sekolah Dasar.
Kebutuhan anak-anak, remaja, orang dewasa, dan kebutuhan orang usia senja
tentu berbeda satu sama lain.
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Kebutuhan berbeda juga muncul akibat sebab-sebab lain, misalnya wilayah.
Kebutuhan manusia yang tinggal didaerah yang bersuhu panas/tropis
berbeda dengan kebutuhan manusia yang hidup didaerah berhawa dingin.
Demikian juga dari segi waktu, kebutuhan manusia pada musim hujan berbeda
dengan kebutuhan manusia pada saat musim kemarau, contoh lain,
kebutuhan manusia saat mengalami bencana alam dan kekurangan berbeda
dengan kebutuhan manusia saat mereka hidup dalam keadaan aman, damai,
dan sentosa.
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SOAL-SOAL UN/USBN

Berikut ini diberikan beberapa contoh soal mengenai kelangkaan dan
kebutuhan manusia.

A. Contoh soal tentang Kelangkaan
1. Susilowati adalah seorang pelajar SMP yang mempunyai banyak
kebutuhan yang harus dipenuhi antara lain:


Jilbab

• Ikat pinggang



Buku paket

• Tas sekolah



Sepatu

• Ikat rambut



Parfum

• Pulsa

Apabila semua kebutuhannya harus dipenuhi sekaligus uang yang
dia punya tidak mencukupi maka yang harus dilakukan oleh
Susilowati adalah ….
A. Merengek pada orang tuanya
B. Hutang uang pada temannya
C. Menentukan pilihan kebutuhan
D. Menggadaikan cicin yang dia punya
Identifikasi soal
Kelas

VII

Jenis soal

Soal USBN tahun 2018 (kabupaten Pangandaran)

Level kognitif

L2 (pengetahuan dan pemahaman)

Indikator yang

3.3.2. Menjelaskan

bersesuaian
Materi

pilihan

sebagai

konsekwensi

kelangkaan
Kelangkaan
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dari

2. Kelangkaan adalah suatu keadaan dimana …
A) terdapat persediaan barang/jasa yang cukup.
B) terdapat permintaan yang tinggi atas suatu barang/jasa.
C) barang/jasa yang ada tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan.
D) barang/jasa yang ada tidak memuaskan selera konsumen.
Identifikasi soal
Kelas

VII

Jenis soal

Bukan Soal USBN

Level kognitif

L2 (pengetahuan dan pemahaman)

Indikator yang

3.3.1. Menjelaskan hakekat kelangkaan

bersesuaian
Materi

Kelangkaan

B. Contoh soal tentang Kebutuhan
Dibawah ini adalah contoh-contoh dari kebutuhan manusia, KECUALI …
A. Rumah
B. Air minum
C. Uang
D. Pakaian
Identifikasi soal
Kelas

VII

Jenis soal

Bukan Soal USBN

Level kognitif

L2 (pengetahuan dan pemahaman)

Indikator yang

3.3.4. Membedakan kebutuhan dan keinginan

bersesuaian
Materi
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Pembahasan tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia merupakan materi
yang sangat penting dalam mata pelajaran IPS terpadu, khususnya dalam
kajian ekonomi. Pembahasan ini menjadi landasan bagi pembahasanpembahasan selanjutnya. Oleh karena itu, pemahaman yang benar dan
komprehensif mengenai konsep-konsep kelangkaan dan kebutuhan manusia
menjadi prasyarat bagi peserta didik untuk dapat memahami materi-materi
berikutnya.
Pada unit ini peserta didik akan melaksanakan serangkaian aktivitas
pembelajaran yang dilengkapi dengan lembar kerja

(LK). Dengan

melaksanakan serangkaian aktivitas pembelajaran dibawah ini diharapkan
peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang sahih mengenai konsepkonsep kelangkaan dan kebutuhan manusia.

Aktivitas 1
Pada aktivitas 1, peserta didik akan berdiskusi untuk membahas suatu
peristiwa imajinatif yang terkait dengan konsep kelangkaan. Dengan
melaksanakan aktivitas ini, diharapkan peserta didik akan memiliki gambaran
yang lebih nyata mengenai konsep kelangkaan dan penentuan pilihan sebagai
konsekwensi dari kelangkaan.
Untuk melaksanakan aktivitas 1 ini, peserta didik mengikuti langkah-langkah
dibawah ini:
1. Peserta didik berkelompok menjadi 4-5 orang.
2. Guru membagikan kartu kepada setiap kelompok yang berisikan kasus
dibawah ini.
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Seorang comic (stand up comedian) idola remaja akan manggung
pada akhir pekan di kotamu. Seluruh remaja SMP dan SMA sangat
antusias untuk hadir dan menonton stand up comedy tersebut.
Namun sayangnya, tiket sudah terjual habis, padahal kamu sangat
ingin untuk mendapatkan tiket dan datang pada acara tersebut.
Coba diskusikan dikelompokmu, tindakan apa saja yang dapat
kamu lakukan untuk memperoleh tiket. Apa saja yang bersedia
kamu korbankan (tukarkan) agar dapat memperoleh tiket
tersebut.
3. Guru meminta peserta dalam kelompok untuk mendiskusikan kasus
tersebut dan menuliskan hasil diskusinya dalam Lembar Kerja 1a (LK-1a).
Lembar kerja 1a tersebut dituangkan dalam kertas plano dan ditempelkan
pada tembok dekat kelompok masing-masing.
4. Guru meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi masingmasing.
5. Guru kemudian melontarkan pertanyaan lanjutan: a) “jika sang comic
tersebut akan manggung lagi setiap akhir pekan selama 6 bulan kedepan,
apakah kalian masih akan tetap melakukan hal-hal yang kalian tuliskan
pada lembar kegiatan tersebut? b) bagaimana jika acara stand up comedy
tersebut gratis? Apakah yang akan terjadi?
6. Guru meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaanya tersebut secara
lisan.
7. Guru kemudian meminta siswa untuk secara bersama-sama membuat
kesimpulan mengenai konsep kelangkaan dan penentuan pilihan.
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Aktivitas 2
Pada aktivitas kedua, peserta didik akan melakukan diskusi dalam kelompok
untuk membahas perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Melalui
aktivitas ini diharapkan peserta didik akan memiliki pemahaman yang benar
mengenai kebutuhan dan keinginan.
Untuk melaksanakan aktivitas 1 ini, peserta didik mengikuti langkah-langkah
dibawah ini:
1.

Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok beranggotakan
4-5 orang.

2.

Guru membagi kartu-kartu berisi gambar-gambar kepada seluruh
kelompok. Seluruh kelompok menerima kumpulan gambar yang sama
dengan kelompok lain. Guru juga membagikan kertas plano (lembar kerja
1b) yang yang telah dibuat menjadi dua kolom: KEBUTUHAN dan
KEINGINAN.
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3.

Setiap kelompok menempelkan setiap gambar pada kolom kertas plano
yang sesuai menurut hasil diskusi mereka dan menempelkan kertas plano
pada tembok.

4.

Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka
masing-masing. Jika terdapat perbedaan dalam mengelompokkan
kebutuhan dan keinginan antara kelompok yang satu dengan kelompok
yang lain, maka dilakukan diskusi dengan dibimbing oleh guru.

5.

Guru kemudian memberikan pertanyaan lanjutan, apakah barang-barang
dibawah ini termasuk ke dalam kebutuhan atau keinginan:
a. Es krim double chocolate
b. T-shirt merk Nike keluaran terbaru

6.

Peserta didik dalam kelompok masing-masing mendiskusikan pertanyaan
lanjutan tersebut dan masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya.

7.

Peserta didik bersama siswa membuat kesimpulan bersama-sama
mengenai perbedaan kebutuhan dan keinginan.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja 1a: Kelangkaan
No.

Tindakan untuk memperoleh tiket

Hal-hal yang harus
dikorbankan/ditukarkan
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Lembar Kerja 1b: Perbedaan Kebutuhan dan Keinginan
KEBUTUHAN

KEINGINAN

Pilih dan tempelkan gambar-gambar Pilih dan tempelkan gambar-gambar
(yang
telah
disediakan)
yang (yang
telah
disediakan)
yang
menggambarkan kebutuhan
menggambarkan keinginan
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C. Bahan Bacaan

Kelangkaan
Kelangkaan adalah kondisi dimana sumber daya yang tersedia tidak
mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginan masyarakat.
Dengan bahasa yang lebih sederhana, kelangkaan terjadi saat barang dan jasa
yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat jauh lebih sedikit daripada
jumlah yang diinginkan oleh masyarakat. Kelangkaan terjadi karena manusia
memiliki keinginan yang tidak terbatas.
Kelangkaan adalah inti dari ilmu Ekonomi. Tanpa adanya kelangkaan ilmu
Ekonomi tidak akan ada. Ilmu Ekonomi membahas diantaranya tentang
produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Jika barang dan jasa
tersedia secara melimpah dan tidak terbatas (tidak langka), masyarakat akan
memproduksi, mendistribusikan, dan memproduksi seluruh barang dan jasa
yang dibutuhkan oleh masyarakat tanpa masyarakat harus membayar (gratis)
atas apa yang mereka peroleh. Selain itu, pilihan sebagai konsekwensi dari
kelangkaan tidak pernah akan ada.
Kelangkaan menyebabkan manusia harus membuat pilihan, yaitu manusia
harus menentukan apa dan berapa sumber daya yang mereka miliki (dapat
berupa uang atau sumber daya lainnya) yang harus dikorbankan untuk
memperoleh barang atau jasa yang diinginkan. Dengan kata lain, barang atau
jasa disebut langka jika memiliki harga yang harus dibayar jika seseorang ingin
mendapatkannya. Hampir seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi oleh
individu atau masyarakat secara keseluruhan memiliki harga yang harus
dibayar. Mengapa diantara semua barang langka, barang langka yang satu
lebih tinggi harganya (lebih mahal) daripada yang lain? Hal ini terjadi karena
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adanya perbedaan tingkat kelangkaan. Semakin langka suatu barang atau jasa
semakin tinggi harganya.
Pilihan-pilihan yang dibuat manusia karena adanya kelangkaan menyebabkan
manusia tidak bisa memperoleh semua yang diinginkan. Karena manusia
memiliki keinginan yang tidak terbatas maka manusia akan cenderung untuk
berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Oleh karena itu manusia akan
membuat pilihan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas yang
dimilikinya secara efisien untuk membuat pilihan yang paling tepat untuk
memperoleh barang atau jasa yang diinginkan agar mendapatkan kepuasan
maksimal.
Agar dapat memahami konsep kelangkaan, peserta didik juga perlu
memahami konsep mengenai sumber daya (resources). Sumber daya adalah
sesuatu yang dapat diubah menjadi barang atau jasa setelah melalui proses
tertentu (khusus untuk barang/produk proses tersebut disebut proses
produksi atau proses manufakturing). Barang atau jasa tersebut kemudian
dapat diubah menjadi kepuasaan jika barang atau jasa tersebut telah
dikonsumsi.
Secara garis besar terdapat dua kategori sumber daya: sumber daya yang
terbatas (langka) contohnya adalah makanan, air, listrik dan sumber daya
yang tidak terbatas misalnya sinar matahari dan udara (adakah kondisikondisi tertentu yang dapat menyebabkan sinar matahari dan udara dapat
berubah menjadi sumber daya yang langka?). Kembali ke definisi mengenai
ilmu Ekonomi, inti dari ilmu Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku
manusia

dalam memanfaatkan

sumber daya

yang terbatas

untuk

memaksimumkan kepuasannya.

Kebutuhan
Peserta didik seringkali kesulitan dalam membedakan antara kebutuhan dan
keinginan. Bagi pembelajar muda, memang tidak mudah untuk membedakan
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antara kebutuhan dan makanan. Sebagai contoh, jika makanan dikategorikan
sebagai kebutuhan, maka apakah es krim double chocolate adalah kebutuhan?
Jika pakaian adalah kebutuhan, maka apakah T-shirt merek Nike keluaran
terbaru juga adalah sebuah kebutuhan.
Secara sederhana kebutuhan dapat didefinisikan sebagai “sesuatu yang harus
diperoleh untuk dapat bertahan hidup (survive) dan melakukan kegiatan
sehari-hari” sedangkan keinginan adalah “sesuatu yang ingin dimiliki, yang
jika tidak dimiliki seseorang masih dapat bertahan hidup”. Oleh karena itu,
pada dasarnya hanya ada empat hal yang dapat dikategorikan sebagai
kebutuhan untuk dapat bertahan hidup:
1. Rumah untuk tempat bernaung.
2. Makanan dan minuman yang cukup.
3. Perawatan kesehatan dasar
4. Pakaian yang layak
Rumah memberikan perlindungan dari hawa panas dan dingin, dari sengatan
sinar matahari dan hujan, serta dari gangguan binatang-binatang. Tanpa
makanan dan minuman yang cukup seseorang tidak akan mampu untuk
bertahan hidup layak. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air sehingga
tanpa air yang cukup seseorang tidak akan bertahan. Makanan yang cukup
dibutuhkan agar seseorang mendapatkan cukup energi untuk melakukan
aktivitas sehari-hari. Perawatan kesehatan dasar dibutuhkan agar seseorang
dapat terhindar dari berbagai jenis penyakit yang dapat mengancam hidup
seseorang. Sebagai contoh, penyakit cacar jika tidak mendapatkan perawatan
yang memadai dapat menyebabkan kematian. Demikian juga dengan pakaian,
selain melindungi tubuh seseorang juga berfungsi untuk menjaga harkat dan
martabat hidup seseorang.
Segala sesuatu diluar ke-empat hal tersebut dikategorikan sebagai keinginan,
misalnya: rumah yang megah, pakaian bermerek terkenal, kudapan (snacks,
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fast foods and drinks), dan berbagai jenis kendaraan mewah/bermerek
terkenal. Namun jika anda terdampar disebuah pulau terpencil dan anda
hanya memiliki sebatang coklat (yaitu snacks), maka coklat tersebut menjadi
kebutuhan. Demikian juga dengan kendaraan, dapat berubah menjadi
kebutuhan, jika keberadaannya merupakan syarat agar seseorang dapat
menjalani kehidupan sehari-harinya secara layak, misalnya untuk mengantar
seseorang ke rumah sakit, digunakan untuk pergi ke tempat kerja untuk
mendapatkan penghasilan.
Dalam kaitannya dengan pembahasan sebelumnya yaitu kelangkaan dan
pilihan, maka seseorang harus membuat pilihan dan keputusan untuk
mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Jadi seseorang akan
menggunakan sumber daya yang terbatas yang dimilikinya untuk memenuhi
kebutuhan terlebih dahulu sebelum keinginannya yang tidak terbatas. Hal
tersebut dilakukan sebagai cara untuk memaksimalkan kepuasan.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Soal tentang kelangkaan.
1. Susilowati adalah seorang pelajar SMP yang mempunyai banyak
kebutuhan yang harus dipenuhi antara lain:


Jilbab

• Ikat pinggang



Buku paket

• Tas sekolah



Sepatu

• Ikat rambut



Parfum

• Pulsa

Apabila semua kebutuhannya harus dipenuhi sekaligus uang yang dia
punya tidak mencukupi maka yang harus dilakukan oleh Susilowati
adalah….
A. Merengek pada orang tuanya
B. Hutang uang pada temannya
C. Menentukan pilihan kebutuhan
D. Menggadaikan cicin yang dia punya
Soal diatas adalah soal yang menanyakan tentang pilihan sebagai
konsekwensi dari adanya kelangkaan. Peserta didik diminta untuk
menentukan tindakan yang paling logis yang harus dilakukan sebagai
konsekwensi dari tidak cukupnya uang yang dimiliki oleh Susilowati untuk
memenuhi semua kebutuhannya sekaligus.
1. Merengek pada orang tuanya. Tindakan ini tidak menggambarkan
konsep pilihan sebagai konsekwensi kelangkaan. Walaupun tindakan
tersebut mungkin saja dilakukan dalam kehidupan nyata, namun dalam
pembelajaran kajian ekonomi tindakan tersebut tidak akan dianggap
sebagai alternatif tindakan ekonomi. Salah.
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2. Hutang pada temannya. Pilihan kedua ini lebih ilmiah daripada pilihan
pertama, namun dalam kehidupan sehari-hari hampir dapat dipastikan
bahwa tindakan tersebut tidak akan dilakukan oleh Susilowati karena
sebagian dari daftar kebutuhan diatas bukan kebutuhan dasar yang
mendesak yang tidak akan dibeli dengan cara berhutang. Salah.
3. Menentukan pilihan kebutuhan. Ini merupakan konsekwensi logis dari
terbatasnya sumber daya yang dimiliki Susilowati (uang) untuk
memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang tidak terbatas. Benar.
4. Menggadaikan cincin miliknya. Penjelasan sama dengan pilihan 2. Salah.
2. Kelangkaan adalah suatu keadaan dimana …
A) terdapat persediaan barang/jasa yang cukup.
B) terdapat permintaan yang tinggi atas suatu barang/jasa.
C) barang/jasa yang ada tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan.
D) barang/jasa yang ada tidak memuaskan selera konsumen
Contoh soal diatas adalah soal yang menanyakan konsep kelangkaan. Peserta
didik diminta untuk mengidentifikasi uraian yang mendeskripsikan
kelangkaan dari empat pilihan jawaban yang tersedia.
1.

Jawaban pilihan A. Uraian ini tidak menggambarkan konsep kelangkaan
bahkan menggambarkan konsep yang sebaliknya dari kelangkaan
(persediaan barang/jasa cukup). Salah.

2.

Jawaban pilihan B. Uraian jawaban B menggambarkan sebagian dari
konsep kelangkaan, yaitu terdapat permintaan yang tinggi atas
barang/jasa. Namun jawaban ini masih tidak tepat karena tidak
menyebutkan adanya keterbatasan dari barang/jasa yang diinginkan oleh
masyarakat. Salah.

3.

Jawaban pilihan C. Uraian ini merupakan gambaran yang tepat atas
konsep kelangkaan karena menguraikan bahwa barang/jasa yang tersedia
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tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginan
masyarakat. Benar.
4.

Jawaban pilihan D. Uraian jawaban D tidak berkaitan dengan konsep
kelangkaan karena uraian tersebut menggambarkan bahwa barang/jasa
yang dibutuhkan dapat diperoleh oleh seseorang namun tidak sesuai
dengan selera. Salah.

Soal tentang kebutuhan.
1. Dibawah ini adalah contoh-contoh dari kebutuhan manusia, KECUALI
…
A. Rumah
B. Air minum
C. Uang
D. Pakaian
Pada contoh soal diatas, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi barangbarang yang merupakan kebutuhan dan bukan kebutuhan.
1.

Pilihan jawaban A. Rumah adalah adalah barang yang dibutuhkan manusia
agar dapat mempertahankan dan menjalani hidup secara layak, sehingga
merupakan kebutuhan. Salah.

2.

Pilihan jawaban B. Air minum adalah adalah barang yang dibutuhkan
manusia agar dapat mempertahankan hidup dan merupakan kebutuhan.
Salah.

3.

Pilihan jawaban C. Uang adalah sarana atau alat yang dapat digunakan
untuk memperoleh kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidup.
Namun Uang itu sendiri tidak dapat langsung dimanfaatkan untuk
mempertahankan hidup. Sehingga uang bukan merupakan kebutuhan.
Benar.

4.

Pilihan jawaban D. Pakain adalah adalah barang yang dibutuhkan manusia
agar dapat mempertahankan dan menjalani hidup secara layak, dengan
demikian merupakan kebutuhan. Salah.
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Soal-soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS-Higher
Order Thinking Skills) peserta didik adalah soal-soal yang menguji kemampuan
kognitif pada level analisis (C4), evaluasi (C5), dan kreasi (C6). Salah satu ciri
soal yang menguji kemampuan HOTS peserta didik adalah soal yang
menghadapkan peserta didik pada situasi baru (novel situation) yang tidak
familiar. Melalui soal bernuansa HOTS, peserta didik diharapkan dapat
mentransfer pengetahuan dan pemahamannya atas konsep-konsep dasar utuk
menjawab permasalahan pada situasi yang baru tersebut. Situasi baru
tersebut dapat ditampilkan melalui stimulus soal yang disajikan sebelum
stem/pokok soal.
Dibawah ini diberikan contoh soal yang bermuatan HOTS.
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

NO
1

Kompetensi yang
Diuji
Memahami konsep
interaksi antara
manusia dengan
ruang sehingga
menghasilkan
berbagai kegiatan
ekonomi (produksi,
distribusi, konsumsi,
permintaan, dan
penawaran) dan
interaksi antarruang
untuk
keberlangsungan
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Lingkup
Materi
Kelangkaan,
kebutuhan
manusia,
motif,
prinsip
dalam
tindakan
ekonomi

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: ……………………..
: 120 menit
: ………………………
: 2017/2018

Materi

Indikator Soal

No

Kelangkaan
dan
kebutuhan

Disajikan empat
contoh situasi,
peserta didik
menentukan
situasi yang
menggambarkan
kelangkaan

1

Bentuk
Level
Kognitif
Soal
L3

PG
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NO

Kompetensi yang
Diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

No

kehidupan ekonomi,
sosial, dan budaya
Indonesia

2

3

Unit 2

Unit 3
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Bentuk
Level
Kognitif
Soal

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas
Mata
Pelajaran

: VII

Bentuk Soal

: PG

: IPS

Nama Penyusun

: Yasser Awaluddin

KOMPETENSI DASAR
Memahami konsep
interaksi antara
manusia dengan ruang
sehingga menghasilkan
berbagai kegiatan
ekonomi (produksi,
distribusi, konsumsi,
permintaan, dan
penawaran) dan
interaksi antarruang
untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya
Indonesia

Pengetahuan/
Pemahaman

Buku Sumber :

Aplikasi

V

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Perhatikan pernyataan-pernyataan dibawah ini.
Nomor
Soal

1.

Widodo ingin makan di restoran jepang untuk makan
siangnya. Dalam dompetnya tersisa uang sejumlah

1

RP. 500.000 yang harus ia pergunakan sampai
dengan akhir bulan (saat itu tanggal 25). Harga
makanan jepang yang tersedia mulai dari harga Rp

LINGKUP MATERI

30.000 – Rp. 150.000. Semakin mahal harga

Kelangkaan,
kebutuhan manusia,
motif, prinsip dalam
tindakan ekonomi

makanan semakin enak rasanya.
kebutuhan-kebutuhan

lain

yang

Mengingat
masih

harus

MATERI

dipenuhi sampai dengan akhir bulan, Widodo

Kelangkaan dan
kebutuhan

memutuskan untuk memesan masakan Jepang yang

INDIKATOR SOAL

Disajikan empat
contoh situasi,
peserta didik
menentukan
situasi yang
menggambarkan
kelangkaan
berdasarkan unsurunsur yang lengkap
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berharga Rp. 32.500.
Kunci
Jawaban

A

2.

Adian baru saja memperoleh hadiah dari undian
nasabah

sebuah

bank

ternama

sebesar

Rp.

150.000.000,-. Sejak 2 tahun yang lalu Adian ingin
membeli sepeda motor X yang menjadi idamannya
seharga Rp. 23.000.000,-. Namun saat ia pergi ke
beberapa dealer sepeda motor tersebut ia tidak
mendapatkannya karena semuanya sudah terjual
habis.
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3.

Hendro adalah pengusaha yang memproduksi sandal
gunung model X dengan jumlah penjualan ratarata/bulan 1.000 pasang. Untuk meningkatkan
omzet penjualan Hendro membuat model baru, yaitu
Y yang diyakini merupakan model yang sangat unik
dan tidak ada yang menyamai dipasaran. Dengan
alasan itu ia menjual sandal tersebut dengan harga
sangat tinggi, yaitu Rp. 700.000,-/pasang. Namun
ternyata setelah 6 bulan rata-rata penjualan/bulan
sandal model Y hanya 100 pasang.

4.

Binsal sangat ingin menikmati ayam goreng
tradisional di kotanya yang terkenal sangat enak
namun sangat mahal, dengan harga Rp. 85.000 –
175.000. Selama ini ia tidak bisa menikmati ayam
goreng tersebut karena penghasilan bulanannya
sangat kecil. Pada saat ia memperoleh bonus besar
dari perusahaannya, ia langsung menuju ke restoran
tersebut

dan

memesan

menu

ayam

goreng

idamannya seharga Rp. 115.000. Namun ternyata
setelah ia menikmatinya ia kecewa karena rasa ayam
goreng tersebut tidak sesuai dengan harganya.
Dari

ke-empat

kondisi

diatas,

manakah

mencerminkan secara tepat konsep kelangkaan.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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yang

Contoh soal diatas mengukur HOTS peserta didik pada level analisis (C4). Pada
soal diatas

peserta didik diminta untuk menelaah

ke-empat situasi,

dilanjutkan dengan menganalisis bagian-bagian dari masing-masing situasi
untuk menentukan situasi mana yang memiliki karakteristik lengkap dari
sebuah situasi yang mencerminkan kelangkaan: sumber daya yang langka,
keinginan yang tidak terbatas, dan pilihan.
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Unit Pembelajaran
Kelangkaan dan Kebutuhan Manusia

KESIMPULAN

Kelangkaan adalah konsep dasar yang menjadi sebab dari adanya ilmu
ekonomi. Dengan demikian pemahaman yang benar mengenai konsep ini
memberikan fondasi bagi peserta didik dalam mempelajari materi-materi
selanjutnya. Kecuali beberapa, seluruh sumber daya yang dapat digunakan
memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan
manusia selalu tersedia dalam keadaan terbatas. Ketersediaan sumber daya
yang terbatas di satu sisi dan kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak
terbatas di sisi lain menjadi sebab terjadinya kelangkaan.
Adanya kelangkaan menyebabkan manusia harus menentukan pilihan dan
membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas yang
dimilikinya untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan dan
diinginkan. Adanya kelangkaan ini juga menyebabkan munculnya harga, yaitu
biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk mendapatkan barang atau
jasa yang diinginkannya. Semakin langka sesuatu semakin tinggi harganya.
Karena manusia pada dasarnya memiliki keinginan yang tidak terbatas maka
manusia selalu berusaha mencapai kepuasan maksimal dalam membuat
pilihan-pilihan untuk memperoleh barang atau jasa yang diinginkannya.
Kebutuhan adalah hal-hal yang digunakan oleh manusia agar dapat bertahan
hidup secara layak. Pada dasarnya kebutuhan manusia untuk bertahan hidup
terdiri dari empat hal, yaitu: makanan dan minuman, pakaian, rumah, dan
perawatan kesehatan dasar. Adapun keinginan adalah hal-hal yang ingin
diraih oleh manusia agar kehidupannya menjadi lebih nyaman.
Dengan mempelajari sub-unit ini dan melaksanakan serangkaian kegiatan
yang telah disediakan, baik berupa aktivitas pembelajaran, bahan bacaan,
serta pembahasan soal-soal dan pengembangan soal berorientasi HOTS,
diharapkan guru dapat menambah kekayaan pengetahuan dan wawasan
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dalam membimbing peserta didik mempelajari materi kelangkaan dan
kebutuhan.

UMPAN BALIK

Setelah mempelajari sub-unit ini ….
1.

Apakah anda telah memahami topik-topik yang dibahas (beri skor antara
1-10)?

2.

Jika, ada bagian mana yang belum anda pahami?

3.

Diskusikan dengan teman dan atau guru/fasilitator, bagian yang belum
anda pahami tersebut.

4.

Menurut anda, bagaimana sub-unit ini dapat dibuat menjadi lebih baik,
baik dari sisi aplikasi dunia nyata, aktivitas pembelajaran, dan bahan
bacaan.

5.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, buatlah satu
contoh aktivitas pembelajaran terkait dengan tema dan indikator yang
dibahas

pada

sub-unit

rekan/guru/fasilitator.
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Unit Pembelajaran
Motif, Prinsip,dan Tindakan Ekonomi

PENGANTAR

Unit ini membahas tentang motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Sebagai
cabang ilmu sosial, ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia dan mengapa
manusia melakukan perilaku tertentu. Perilaku atau tindakan-tindakan yang
dilakukan manusia didorong oleh motif-motif tertentu. Oleh karena itu, ilmu
ekonomi sebagai salah satu kajian dalam Ilmu Pengetahuan Sosial, juga
membahas motivasi sebagai unsur pendorong perilaku atau tindakan ekonomi
manusia. Sesuai dengan sifat dasar manusia yang selalu ingin mencapai
kepuasan/keuntungan maksimal, maka manusia dalam melakukan tindakantindakan tertentu senantiasa berupaya untuk mencapai kepuasan maksimal
dari jumlah pengorbanan yang sudah dilakukannya.
Unit ini merupakan bahan pengayaan dari mater-materi tentang kegiatan
motif, prinsip, dan tindakan ekonomi yang sudah ada pada Buku Siswa. Oleh
karena itu, bahan ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk membelajarkan
materi-materi IPS terpadu, khusunya pada kelas VII sebagai pendamping
Buku Guru dan Buku Siswa.
Unit ini dimulai dengan menampilkan Kompetensi Dasar kelas VII, khususnya
KD 3.3 dan 4.3 yang erat kaitannya dengan kajian ekonomi dalam IPS terpadu.
Indikator pencapaian kompetensi (IPK) yang diuraikan dari Kompetensi Dasar
mencakup IPK penunjang, IPK kunci dan IPK pengayaan. Materi tentang
kelangkaan dan kebutuhan merupakan materi yang dijabarkan dari IPK
penunjang.
Selanjutnya, diberikan sebuah uraian kondisi riil yang terjadi didunia nyata
terkait dengan motif, prinsip, dan tindakan ekonomi masyarakat. Hal ini
dilakukan agar konsep motif, prinsip, dan tindakan ekonomi yang akan
dibelajarkan dapat langsung dikaitkan dengan kondisi sehari-hari sehingga
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diharapkan dapat mempermudah peserta didik memahami ketiga konsep
tersebut.
Dua contoh soal USBN tahun 2016 dan 1 contoh soal USBN tahun 2018 terkait
dengan motif ekonomi diberikan untuk lebih menekankan bahwa bahan ajar
ini lebih diorientasikan kepada keberhasilan belajar peserta didik khususnya
dalam menghadapi Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Deskripsi tentang
masing-masing soal diberikan terkait dengan indikator yang diukur serta level
kognitif yang diujikan.
Bagian selanjutnya adalah aktivitas pembelajaran. Bagian ini memberikan
sampel bagaimana materi motif, prinsip, dan tindakan ekonomi diajarkan
kepada peserta didik dengan pendekatan

pembelajaran berpusat pada

keaktifan peserta didik. Bagian ini dilengkapi dengan beberapa lembar kerja
peserta didik. Aktivitas pembelajaran ini dirancang untuk dapat mengarahkan
peserta didik mencapai indikator yang ditentukan serta berkaitan dengan
contoh soal yang telah disampaikan dibagian sebelumnya. Untuk memberikan
tambahan wawasan bagi peserta didik, diberikan pula bahan bacaan untuk
materi kelangkaan dan materi kebutuhan, sesuai dengan IPK, contoh soal, dan
aktivitas yang dilakukan peserta didik.
Pada bagian akhir, tiga contoh soal yang diuraikan dibagian atas dianalisis dan
dibahas dengan mengaitkan dengan aktivitas dan bahan bacaan yang telah
diberikan sebelumnya. Berikutnya, khusus bagi guru diberikan contoh
bagaimana mengembangkan soal pilihan ganda yang mengukur keterampilan
berpikir tinggat tinggi peserta didik.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VII:
No.
3.3

Kompetensi Dasar (KD)

Target KD

Kelas

Memahami konsep interaksi

1. Memahami konsep interaksi

VII

antara manusia dengan ruang

antara manusia dengan ruang

sehingga menghasilkan

sehingga menghasilkan

berbagai kegiatan ekonomi

berbagai kegiatan ekonomi

(produksi, distribusi, konsumsi, (produksi, distribusi, konsumsi,
permintaan, dan penawaran)

permintaan, dan penawaran)

dan interaksi antarruang untuk

2. Memahami konsep interaksi

keberlangsungan kehidupan

antarruang untuk

ekonomi, sosial, dan budaya

keberlangsungan kehidupan

Indonesia

ekonomi, sosial, dan budaya
Indonesia

4.3

Menjelaskan hasil analisis

1. Menjelaskan hasil analisis

tentang konsep interaksi

tentang konsep interaksi

antara manusia dengan ruang

antara manusia dengan ruang

sehingga menghasilkan

sehingga menghasilkan

berbagai kegiatan ekonomi

berbagai kegiatan ekonomi

(produksi, distribusi, konsumsi, (produksi, distribusi, konsumsi,
permintaan, dan penawaran)

permintaan, dan penawaran)

dan interaksi antarruang untuk

2. Menjelaskan hasil analisis

keberlangsungan kehidupan

tentang konsep interaksi
antarruang untuk
keberlangsungan kehidupan
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VII

ekonomi, sosial, dan budaya

ekonomi, sosial, dan budaya

Indonesia.

Indonesia

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pendukung
3.3.1. Menjelaskan hakekat kelangkaan
3.3.2. Menjelaskan pilihan sebagai konsekwensi dari kelangkaan
3.3.3. Menjelaskan hakekat kebutuhan
3.3.4. Membedakan kebutuhan dan keinginan
3.3.5. Menjelaskan tindakan ekonomi
3.3.6. Menjelaskan motif ekonomi
3.3.7. Menjelaskan prinsip ekonomi
Indikator Kunci
3.3.8. Menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan produksi sebagai bentuk
interaksi antar manusia dengan ruang.
3.3.9. Menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan distribusi sebagai bentuk
interaksi antar manusia dengan ruang.
3.3.10. Menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan konsumsi sebagai bentuk
interaksi antar manusia dengan ruang.
3.3.11. Memberi contoh bentuk interaksi antarruang dalam kehidupan sosial
dan budaya sebagai hasil kegiatan ekonomi
3.3.12. Menjelaskan konsep permintaan dan penawaran sebagai bentuk
interaksi antarruang
3.3.13. Menjelaskan konsep pasar sebagai hasil interaksi permintaan dan
penawaran
3.3.14. Menjelaskan jenis-jenis pasar
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3.3.15. Menjelaskan proses pembentukan harga sebagai hasil interaksi
permintaan dan penawaran
Indikator Pengayaan
3.3.16. Menganalisis berbagai bentuk kegiatan produksi yang terjadi di
masyarakat.
3.3.17. Menganalisis berbagai bentuk kegiatan distribusi yang terjadi di
masyarakat.
3.3.18. Menganalisis berbagai bentuk kegiatan konsumsi yang terjadi di
masyarakat.
3.3.19. Menganalisis dampak kegiatan ekonomi sebagai bentuk interaksi
antarruang terhadap kehidupan sosial dan budaya
3.3.20. Menganalisis interaksi permintaan dan penawaran yang terjadi di
masyarakat.
3.3.21. Menganalisis bentuk-bentuk pasar yang ada di lingkungan sekitar.
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Indikator Pendukung
4.3.1. Mempresentasikan hasil diskusi mengenai konsep kelangkaan.
4.3.2. Mempresentasikan hasil diskusi mengenai penentuan pilihan sebagai
konsekwensi dari kelangkaan.
4.3.3. Mempresentasikan hasil diskusi mengenai perbedaan kebutuhan dan
keinginan.
4.3.4. Mempresentasikan hasil diskusi mengenai motif ekonomi
4.3.5. Mempresentasikan hasil diskusi mengenai prinsip ekonomi
Indikator Kunci
4.3.6. Menjelaskan hasil analisis berbagai bentuk kegiatan produksi yang
terjadi di masyarakat.
4.3.7. Menjelaskan hasil analisis berbagai bentuk kegiatan distribusi yang
terjadi di masyarakat.
4.3.8. Menjelaskan hasil analisis berbagai bentuk kegiatan konsumsi yang
terjadi di masyarakat.
4.3.9. Menjelaskan hasil analisis dampak kegiatan ekonomi sebagai bentuk
interaksi antarruang terhadap kehidupan sosial dan budaya
4.3.10. Menjelaskan hasil analisis interaksi permintaan dan penawaran yang
terjadi di masyarakat
4.3.11. Menjelaskan hasil analisis bentuk-bentuk pasar yang ada dilingkungan
sekitar
Indikator Pengayaan
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Motif Ekonomi

Gambar 1 Demo Pekerja
Sumber: www.detiknews.com

Pada gambar-gambar diatas terlihat para pekerja sedang melakukan
demonstrasi. Hampir seluruh aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para
pekerja terkait dengan pemenuhan kesejahteraan mereka, baik untuk
menuntut kenaikan upah, menolak PHK (Penghentian Hubungan Kerja), atau
tuntutan untuk mengubah undang-undang ketenagakerjaan. Menurut anda
apa yang melatarbelakangi tindakan mereka tersebut?
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B. Prinsip Ekonomi
Perhatikan kembali gambar 1 diatas. Penghentian hubungan kerja (PHK)
kadangkala berakibat munculnya demonstrasi oleh para pekerja yang di PHK.
Jika anda adalah manajer atau direktur dari perusahaan yang melakukan PHK
tersebut, kira-kira mengapa anda melakukan tindakan tersebut?

Gambar 2 Berita perusahaan asing memindahkan pabrik dari Indonesia
Sumber: www.viva.co.id

Perhatikan pula potongan berita diatas. Apakah yang mendorong pemilik
perusahaan-perusahaan tersebut memindahkan pabriknya dari Indonesia ke
Vietnam? Menurut anda apakah tindakan yang dilakukan oleh para
manajer/direktur/pemilik perusahaan-perusahaan baik pada gambar 1
(berita demo pekerja) maupun gambar 2 (berita pemindahan pabrik) di dasari
oleh hal yang sama? Apakah tindakan para pemilik perusahaan/manajer
tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi?
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SOAL-SOAL UN/USBN

A. Soal USBN tahun 2016/2017 Paket Cadangan
Pak Bachtiar membeli sebidang tanah, kemudian tanah tersebut
dijual kembali dengan harga lebih tinggi dari harga pembelian.
Tindakan pak Bachtiar tersebut termasuk … .
A. Motif ekonomi
B. Motif memenuhi kebutuhan
C. Motif berbuat sosial
D. Motif mendapatkan penghargaan
Identifikasi soal
Kelas

VII

Jenis soal

Soal USBN 2017 paket cadangan

Level kognitif

L2 (pengetahuan dan pemahaman)

Indikator yang

3.3.6. Menjelaskan motif ekonomi

bersesuaian
Materi

Motif, Prinsip, dan Tindakan Ekonomi
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B. Soal USBN tahun 2016/2017 Paket Utama
Siti seorang ibu rumah tangga dengan dua anak yang masih kecil.
Penghasilan suaminya yang pas-pasan untuk makan mendorong Siti
untuk mencari penghasilan tambahan sebagai pencuci pakaian di
rumah tetangga.
Tindakan ekonomi yang dilakukan oleh siti di dorong oleh motif ...
A. membantu sesama
B. mencari keuntungan
C. memperoleh penghargaan
D. untuk mencukupi kebutuhan
Identifikasi soal
Kelas

VII

Jenis soal

Soal USBN 2017 paket utama

Level kognitif

L2 (pengetahuan dan pemahaman)

Indikator yang

3.3.6. Menjelaskan motif ekonomi

bersesuaian
Materi
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C. Soal USBN tahun 2018/2019 Paket Utama
Sebelum menjadi Menteri, ibu Susi Pujiastuti adalah seorang
pengusaha transportasi udara yang sukses dari Pangandaran, hatinya
tergerak ikut membantu menanggulangi bencana tsunami Aceh dengan
meminjamkan beberapa pesawat miliknya secara gratis untuk
mengirim bantuan logistik bagi korban tsunami pada tahun 2004 silam.
Berdasarkan tabel di atas, motif ekonomi yang dilakukan Ibu Susi
ditunjukkan pada pada nomor ... .
A. Motif memenuhi kebutuhan
B. Motif memperoleh keuntungan
C. Motif mendapat kekuasaan ekonomi
D. Motif sosial
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Identifikasi soal
Kelas

VII

Jenis soal

Soal USBN 2018 paket utama

Level kognitif

L2 (pengetahuan dan pemahaman)

Indikator yang

3.3.6. Menjelaskan motif ekonomi

bersesuaian
Materi
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Pada unit 1 anda telah mempelajari tentang kelangkaan dan kebutuhan yang
menjadi dasar dan inti dari ilmu ekonomi. Sumber daya yang langka yang
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak
terbatas, menjadi dasar dari motif, prinsip, dan tindakan-tindakan ekonomi
manusia.
Pada sub-unit ini anda akan membahas tentang motif dan prinsip ekonomi
yang mendasari tindakan-tindakan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.
Untuk membantu anda mendapatkan pemahaman yang benar dan utuh
tentang hal tersebut, ikutilah aktivitas pembelajaran dibawah ini.

Aktivitas 1
Pada aktivitas pembelajaran pertama ini peserta didik akan melakukan
diskusi kelompok untuk membahas dua peristiwa yang telah diungkapkan
pada bagian awal tulisan ini. Dengan mendiskusikan dua kejadian diatas
diharapkan peserta didik dapat menjelaskan berbagai latar belakang mengapa
manusia melakukan tindakan ekonomi. Latar belakang, pendorong, atau
alasan dari tindakan ekonomi yang dilakukan manusia disebut dengan motif
ekonomi. Selain itu, diharapkan peserta didik dapat mengungkapkan
bagaimana tindakan-tindakan ekonomi tersebut dilakukan.
Untuk melakukan kegiatan pembelajaran ini, ikuti langkah-langkah dibawah
ini:
1. Guru memperlihatkan gambar-gambar diatas kepada peserta didik.
2. Guru membagi kelas menjadi menjadi empat kelompok. Dua kelompok
membahas gambar pertama, dua kelompok membahas gambar kedua.
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3. Peserta didik menuangkan hasil diskusi kelompok masing-masing
dalam kertas plano (lembar kerja 2a dan 2b) dan ditempelkan di
tembok dekat kelompok masing-masing.
4. Kelompok satu mempresentasikan hasil diskusi mereka, kelompok
yang membahas gambar yang sama (kelompok dua) memberikan
tanggapan sesuai dengan diskusi kelompok mereka, mengungkapkan
persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dengan kelompok
yang pertama.
5. Kelompok tiga mempresentasikan hasil diskusi gambar kedua,
kelompok empat menyampaikan tanggapannya sesuai dengan hasi
diskusi kelompok mereka mengungkapkan persamaan-persamaan dan
perbedaan-perbedaan dengan kelompok yang ketiga.
6. Guru memberikan penguatan-penguatan selama diskusi.
7. Guru dan peserta didik secara bersama-sama membuat kesimpulan
mengenai konsep motif ekonomi dan prinsip ekonomi yang mendasari
tindakan-tindakan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.

Aktivitas 2
Untuk mempertajam pemahaman terhadap konsep motif ekonomi dan prinsip
ekonomi, peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran kedua dibawah ini.
Pada kegiatan ini peserta akan mengaitkan konsep motif ekonomi dengan
peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia. Untuk melaksanakan kegiatan
tersebut, ikuti langkah-langkah sebagai berikut.
1. Guru meminta peserta didik untuk menyampaikan secara singkat
(mengingat kembali) sejarah kolonialisme di Indonesia, khususnya
kolonialisme oleh bangsa-bangsa Eropa.
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2. Guru meminta peserta didik menguraikan sebab-sebab terjadinya
kolonialisme di Indonesia oleh bangsa-bangsa Eropa. Peserta didik
mengerjakannya dengan menggunakan lembar kerja 2c.
3. Guru meminta kelompok dua untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompoknya, kelompok yang lain mendengar dan memberi
tanggapan.
4. Guru memberi penguatan dengan mengaitkan sebab-sebab terjadinya
kolonialisme bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan semboyan
Gold, Glory, dan Gospel.
5. Guru meminta peserta didik membuat kesimpulan mengenai macamacam motif yang mendasari tindakan manusia. Guru kemudian
memberi kesimpulan akhir.

Aktivitas 3
Untuk mempertajam pemahaman terhadap prinsip ekonomi, peserta didik
melakukan kegiatan pembelajaran ketiga dibawah ini. Pada kegiatan ini
peserta akan mengaitkan konsep prinsip ekonomi dengan kehidupan seharihari. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, ikuti langkah-langkah sebagai
berikut.
1. Guru meminta peserta didik untuk menyampaikan kembali prinsip
ekonomi dalam melakukan tindakan ekonomi.
2. Guru meminta peserta didik untuk menguraikan beberapa tindakan
ekonomi dilingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik, yang
dilakukan berasakan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi tersebut baik
berupa kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.

Peserta

menuangkan hasil diskusinya ke dalam lembar kerja 2d.
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3. Guru meminta kelompok empat untuk menyampaikan hasil diskusinya,
kelompok yang lain memperhatikan dan memberi tanggapan.
4. Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan mengenai
keterkaitan antara prinsip ekonomi dengan kegiatan produksi,
distribusi, dan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 2a
No.

Hal-hal yang melatar belakangi tindakan demonstrasi oleh pekerja
(buruh pabrik)

1.

2.

3.

4.

5.
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Lembar Kerja Peserta Didik 2b
No.

Hal-hal yang melatar belakangi kebijakan oleh pemilik/manajer
perusahaan melakukan PHK

1.

2.

3.

4.

5.
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Lembar Kerja Peserta Didik 2c
No.

Hal-hal yang menjadi sebab terjadinya kolonialisme di Indonesia
oleh bangsa-bangsa Eropa

1.

2.

3.

4.

5.

Kesimpulan
No.

Macam-macam motif yang melatarbelakangi tindakan manusia

1.
2.
3.
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Lembar Kerja Peserta Didik 2d
No.

Bentuk kegiatan
masyarakat

1.
2.
3.
4.
5.
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Kategori kegiatan
(produksi/distribusi
/konsumsi)

Uraian (bagaimana
prinsip ekonomi di
terapkan
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C. Bahan Bacaan

Motif Ekonomi
Ilmu ekonomi pada hakekatnya adalah sebuah ilmu yang mempelajari tingkah
laku manusia dan alasan-alasan mengapa manusia melakukan tingkah laku
(tindakan) tertentu. Tindakan manusia yang dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya disebut dengan tindakan ekonomi. Tindakan manusia,
termasuk tindakan ekonomi didasari oleh motif-motif tertentu. Motif paling
mendasar yang menyebabkan manusia melakukan tindakan ekonomi adalah
motif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Manusia adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas atas apa yang telah
diperolehnya. Hal tersebut merupakan sifat dasar seluruh manusia. Hal itulah
salah satunya yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Akibat dari sifat
dasar manusia tersebut, maka setiap manusia senantiasa berusaha untuk
memaksimalkan kepuasan yang dapat diraihnya melalui berbagai tindakan
ekonomi.
Walaupun pada dasarnya manusia adalah makhluk yang cenderung
mementingkan kepentingan diri sendiri, namun menurut Adam Smith dalam
bukunya “Moral Sentiment” (buku yang ditulis sebelum bukunya yang sangat
terkenal dan berpengaruh “An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth
of Nations”), bahwa sifat dasar manusia tersebut akan dibatasi oleh dua hal.
Pertama, oleh sentimen moral, yaitu keinginan universal manusia untuk
menjunjung tinggi harga diri pribadi dan keinginan untuk memperoleh
penghargaan dari orang lain. Kedua, oleh suatu kebetulan yang positif dan
menyenangkan bahwa jika masing-masing individu/keluarga/perusahaan
/negara berupaya maksimal meraih keuntungan maksimal maka pada
akhirnya masyarakat secara keseluruhan pula yang akan merasakan
keuntungannya. Sebagai contoh, dalam rangka memperebutkan konsumen,
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perusahaan-perusahaan saling bersaing untuk menghasilkan produk-produk
yang berkwalitas dengan harga yang serendah mungkin. Kondisi tersebut
pada akhirnya akan menguntungkan masyarakat karena masyarakat akan
memperoleh barang-barang yang berkualitas dengan harga murah. Demikian
juga sebaliknya, individu atau rumah tangga yang berupaya memaksimalkan
keuntungan/kepuasan dari harta yang dimilikinya akan menyisihkan sebagian
hartanya dalam bentuk tabungan atau investasi pada lembaga-lembaga
keuangan. Harta masyarakat yang disimpan dalam lembaga-lembaga
keuangan tersebut kemudian dapat dipinjamkan kepada perusahaanperusahaan untuk memperbesar skala usaha mereka.
Sebuah aksioma dalam ilmu ekonomi mengatakan bahwa manusia yang
rasional selalu bertindak untuk memaksimalkan kepuasannya. Dengan kata
lain berarti bahwa manusia yang rasional senantiasa berusaha memenuhi
kepentingan pribadinya. Lawan dari sifat mementingkan kepentingan pribadi
adalah sifat altruistik, yaitu sifat mementingkan kepentingan orang lain tanpa
memperhatikan kepentingan sendiri. Motif-motif yang melatarbelakangi
tindakan-tindakan ekonomi manusia terentang diantara dua titik ekstrim
tersebut, yaitu “murni untuk kepentingan pribadi” dan “murni untuk
kepentingan orang lain”. Dengan kata lain tindakan ekonomi seseorang
seyogyanya tidak semata-mata didasari motif untuk memenuhi kepentingan
pribadi namun juga memperhatikan kepentingan umum/masyarakat.
Pandangan kontemporer ini berasal dari cabang ilmu mikroekonomi yang
disebut dengan ekonomi perilaku (behavioral economics).
Jika tindakan-tindakan ekonomi semata-mata didasari oleh kepentingan
pribadi dan upaya-upaya untuk memenuhi kepuasan semaksimal mungkin
tanpa sama sekali mempertimbangkan kepentingan umum, pada akhirnya
kegiatan ekonomi masyarakat akan mengalami kehancuran. Bayangkan jika
seluruh pelaku ekonomi, pengusaha, pegawai negeri, pedagang, dan lain-lain
dalam rangka mencapai keuntungan/kepuasan maksimal, mereka senantiasa
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berupaya berlaku curang dalam setiap tindakannya. Jika kondisi tersebut
terjadi, diperlukan biaya yang sangat tinggi untuk melakukan pengawasan dan
pencegahan, apalagi jika petugas/pelaku pengawasan dan pencegahan itu
sendiri juga berlaku curang untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya.
Oleh karena itu, oleh sebagian penulis, motif ekonomi yang mendorong
perilaku atau tindakan-tindakan ekonomi manusia dapat dikategorikan
sebagai berikut:
1. Motif untuk memenuhi kebutuhan
2. Motif untuk membantu sesama (sosial)
3. Motif untuk mendapatkan penghargaan
4. Motif untuk memperoleh kekuasaan

73

Prinsip Ekonomi
Hari itu adalah hari pertama dibukanya restoran Jepang di koa Malang,
“Marugame Udon”. Pada hari itu sampai dengan enam hari berikutnya, dalam
rangka soft opening, restoran tersebut memberikan potongan harga beli 1
porsi dapat 1 porsi gratis. Akibatnya, pak Nurhadi dan keluarganya batal
makan siang di restoran tersebut karena antrian sangat panjang. Kondisi
tersebut merupakan gambaran penerapan prinsip ekonomi yang dilakukan
oleh masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan memahami
prinsip ekonomi seseorang dapat memahami banyak kejadian-kejadian yang
terjadi disekitarnya. Selain itu dengan prinsip ekonomi juga seseorang dapat
membuat keputusan yang sesuai dengan keadaan dirinya.
Prinsip ekonomi dapat didefinisikan sebagai pandangan bahwa manusia selalu
berusaha untuk memaksimalkan kepuasan/keuntungan dengan jumlah
pengorbanan tertentu. Atau, pandangan bahwa untuk mencapai hasil tertentu,
manusia selalu berusah meminimalisasi pengorbanan yang harus dilakukan.
Prinsip ekonomi merupakan konsekwensi (hal yang tidak dapat dihindari)
yang lahir dari adanya kontradiksi antara sumber daya yang terbatas disatu
sisi dan keinginan manusia yang tidak terbatas disisi lain (kelangkaan).
Pilihan-pilihan tindakan ekonomi manusia yang lahir dari adanya kelangkaan
senantiasa dilandasi oleh prinsip ekonomi, baik dalam kegiatan produksi,
distribusi, dan konsumsi.
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Beberapa ciri manusia yang melakukan tindakan dengan dilandasi oleh
prinsip ekonomi adalah:
1. Bertindak rasional. Setiap tindakan dilakukan dengan pertimbangan
dan pemikiran agar seseorang dapat mencapai kepuasan maksimal.
Tindakan yang dilakukan tidak semata-mata untuk memenuhi
pemenuhan kepuasan sesaat, namun lebih kepada kepentingan jangka
panjang.
2. Bertindak ekonomis. Manusia yang memegang prinsip ekonomi selalu
membandingkan antara jumlah pengeluaran yang dilakukan dengan
penghasilan yang diperoleh. Manusia akan selalu memilih selisih yang
paling besar antara penghasilan dan pengeluaran.
3.

Menyusun skala prioritas. Karena tidak semua kebutuhan dan keingian
manusia dapat dipenuhi dengan sumber daya yang dimiliki, maka
manusia akan mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dasar dan
keinginan-keinginan yang paling memberikan kepuasan maksimal.

Namun yang perlu dicatat bahwa dalam menjalankan prinsip ekonomi dalam
setiap tindakan manusia, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan
manusia

untuk

pertimbangan

mencapai
material

mempertimbangkan

kepuasan

dan

hal-hal

maksimal

finansial.
diluar

tidak

Manusia

material

dan

juga

semata-mata
kadangkala

finansial

untuk

memaksimalkan kepuasan, seperti rasa aman dan rasa aman.
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Misalnya dalam memutuskan pembelian tiket pesawat seorang calon
penumpang dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama tiket maskapai Y
dengan harga lebih tinggi namun dalam 20 tahun terakhir tidak pernah
mengalami kecelakaan. Pilihan kedua tiket maskapai X dengan harga lebih
murah namun dalam 2 tahun terakhir mengalami 10 kali kecelakaan
penerbangan. Jika calon penumpang hanya mempertimbangkan harga tiket
dalam melaksanakan prinsip ekonomi tanpa mempertimbangkan rasa aman,
maka ia akan memilih tiket maskapai X yang lebih murah, namun jika calon
penumpang tersebut juga mempertimbangkan rasa aman, maka ia akan
memilih tiket maskapai Y yang lebih mahal namun dapat memberi jaminan
rasa aman yang lebih besar.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
1. Pak Bachtiar membeli sebidang tanah, kemudian tanah tersebut
dijual kembali dengan harga lebih tinggi dari harga pembelian.
Tindakan pak Bachtiar tersebut termasuk … .
A. Motif ekonomi
B. Motif memenuhi kebutuhan
C. Motif berbuat sosial
D. Motif mendapatkan penghargaan
Soal diatas adalah soal yang menguji kemampuan peserta didik dalam
mengidentifikasi jenis motif yang menjadi sebab dilakukannya tindakan
ekonomi tertentu. Untuk dapat menjawab soal ini, peserta didik harus dapat
membedakan motif semata-mata untuk memenuhi kepentingan pribadi atau
motif yang juga mempertimbangkan kepentingan orang lain/sosial.
Jawaban yang benar dari soal diatas adalah opsi B. Pak Bachtiar melakukan
tindakan tersebut untuk memperoleh keuntungan jual beli. Keuntungan dari
kegiatan jual-beli tersebut kemudian dapat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya.
Jawaban A salah karena motif ekonomi tidak semata-mata berkaitan dengan
keuntungan material/finansial. Namun motif ekonomi dapat juga mencakup
keinginan untuk berkontribusi pada kepentingan orang lain (berbuat sosial,
opsi C) atau keinginan untuk mendapatkan penghargaan (opsi D).
2. Siti seorang ibu rumah tangga dengan dua anak yang masih kecil.
Penghasilan suaminya yang pas-pasan untuk makan mendorong Siti

77

untuk mencari penghasilan tambahan sebagai pencuci pakaian di rumah
tetangga.
Tindakan ekonomi yang dilakukan oleh siti di dorong oleh motif ...
A. membantu sesama
B. mencari keuntungan
C. memperoleh penghargaan
D. untuk mencukupi kebutuhan
Soal diatas adalah soal yang menguji kemampuan peserta didik dalam
mengidentifikasi jenis motif yang mendorong dilakukannya tindakan
tertentu. Untuk dapat menjawab soal ini, peserta didik harus dapat
membedakan karakteristik tindakan ekonomi yang menggambarkan jenis
motif ekonomi tertentu.
Dari uraian ilustrasi stimulus soal diatas, ibu tersebut melakukan pekerjaan
untuk mendapatkan penghasilan tambahan karena penghasilan suaminya
yang terbatas. Dengan demikian tindakan ibu tersebut adalah dalam rangka
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (opsi D), bukan untuk melakuan
kegiatan sosial (opsi A), mencari keuntungan (opsi B), serta bukan untuk
mendapatkan penghargaan dari orang lain (opsi C).
3. Sebelum menjadi Menteri, ibu Susi Pujiastuti adalah seorang
pengusaha transportasi udara yang sukses dari Pangandaran, hatinya
tergerak ikut membantu menanggulangi bencana tsunami Aceh dengan
meminjamkan beberapa pesawat miliknya secara gratis untuk
mengirim bantuan logistik bagi korban tsunami pada tahun 2004 silam.
Berdasarkan tabel di atas, motif ekonomi yang dilakukan Ibu Susi
ditunjukkan pada pada nomor ... .
A. Motif memenuhi kebutuhan
B. Motif memperoleh keuntungan
C. Motif mendapat kekuasaan ekonomi
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D. Motif sosial
Serupa dengan dua soal sebelumnya, soal USBN tahun 2018 diatas adalah soal
yang menguji pemahaman peserta didik mengenai macam-macam motif
ekonomi. Apa yang dilakukan oleh ibu Susi Pujiastuti tidak ditujukan untuk
kepentingannya sendiri, namun untuk kepentingan orang lain. Hal ini
membuktikan pandangan behavioral economics pada uraian bacaan diatas
bahwa “motif-motif yang melatarbelakangi tindakan-tindakan ekonomi
manusia terentang diantara dua titik ekstrim tersebut, yaitu “murni untuk
kepentingan pribadi” dan “murni untuk kepentingan orang lain”. Dengan kata
lain tindakan ekonomi seseorang seyogyanya tidak semata-mata didasari
motif untuk memenuhi kepentingan pribadi namun juga memperhatikan
kepentingan umum/masyarakat”.
Dengan demikian jawaban dari soal diatas adalah opsi D. Motif sosial. Opsi A,
B, dan C semuanya menunjukkan motif untuk memenuhi kepentingan pribadi.
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Berikut ini adalah contoh soal yang mengukur keterampilan berpikir tinggi
(HOTS) peserta didik.
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

NO

Kompetensi yang
Diuji

1

Unit 1

2

Unit 2

3

Memahami konsep
interaksi antara manusia
dengan ruang sehingga
menghasilkan berbagai
kegiatan ekonomi
(produksi, distribusi,
konsumsi, permintaan,
dan penawaran) dan
interaksi antarruang
untuk keberlangsungan
kehidupan ekonomi,
sosial, dan budaya
Indonesia
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Lingkup
Materi

Kelangkaan,
kebutuhan
manusia,
motif,
prinsip
dalam
tindakan
ekonomi

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: ……………………..
: 120 menit
: ………………………
: 2017/2018

Materi

Indikator Soal

No

Motif,
prinsip,
dan
tindakan
ekonomi

Menentukan
aspek utama
yang
dipertimbangkan
dalam
menjalankan
prinsip ekonomi

3

Bentuk
Level
Kognitif
Soal

L3

PG
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas
Mata
Pelajaran

: VII

Bentuk Soal

: PG

: IPS

Nama Penyusun

: Yasser Awaluddin

KOMPETENSI DASAR
Memahami konsep
interaksi antara manusia
dengan ruang sehingga
menghasilkan berbagai
kegiatan ekonomi
(produksi, distribusi,
konsumsi, permintaan,
dan penawaran) dan
interaksi antarruang
untuk keberlangsungan
kehidupan ekonomi,
sosial, dan budaya
Indonesia

Pengetahuan/
Pemahaman

Buku Sumber :

Aplikasi

V

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal

3

Seorang pegawai negeri sipil akan melakukan perjalanan
dinas

dari

Makassar

ke

Jakarta.

Instansi

yang

mengundang PNS tersebut akan mengganti biaya tiket
pesawat sesuai dengan yang tertera pada tiket tersebut.
Terdapat 3 pilihan penerbangan pada jam yang sesuai

LINGKUP MATERI

agar PNS tersebut dapat tiba di lokasi kegiatan tepat

Kelangkaan,
kebutuhan manusia,
motif, prinsip dalam
tindakan ekonomi

waktu. Pertama tiket seharga Rp. 1.900.000 tanpa

MATERI

Motif, prinsip, dan
tindakan ekonomi

fasilitas apapun. Kedua tiket seharga Rp. 2.100.000
dengan fasilitas memperoleh air minum dan permen.
Ketiga tiket seharga Rp. 2.500.000 dengan fasilitas
makanan ringan, makan siang, dan air minum. PNS
tersebut kemudian memilih untuk membeli tiket
maskapai ketiga.
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Berdasarkan uraian diatas, dalam menjalankan prinsip

INDIKATOR SOAL

Dengan membaca
ilustrasi dunia
nyata, peserta
didik menentukan
aspek utama yang
dipertimbangkan
dalam
menjalankan
prinsip ekonomi

Kunci
Jawaban

B

ekonomi, aspek utama yang dijadikan pertimbangan oleh
PNS tersebut dalam memutuskan pembelian tiket adalah
…
A. Aspek finansial
B. Aspek fasilitas
C. Aspek kebanggaan
D.

Aspek keselamatan

Soal diatas adalah soal pilihan ganda yang mengukur kemampuan analisis (C4)
peserta didik. Pada soal itu peserta didik terlebih dahulu harus mampu
membaca dan menganalisis ilustrasi dunia nyata yang disediakan pada bagian
stimulus soal. Ilustrasi yang diberikan tersebut merupakan sebuah situasi
baru (novel situation) yang belum diketahui oleh peserta didik (unfamiliar).
Dari hasil analisis ilustrasi, peserta didik kemudian harus mampu menentukan
aspek apa yang paling dominan yang dipertimbangkan oleh calon penumpang
tersebut dalam memutuskan tiket maskapai yang dibeli sebagai penerapan
dari prinsip ekonomi.
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KESIMPULAN

Tindakan ekonomi yang dilakukan manusia didasari oleh motif ekonomi dan
dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi merupakan akibat dari
adanya kelangkaan. Tindakan ekonomi tersebut diterapkan dalam seluruh
bentuk kegiatan ekonomi manusia baik dalam kegiatan produksi, distribusi,
maupun konsumsi.
Walaupun pada hakekatnya manusia adalah makhluk yang selalu ingin
mementingkan kepentingan sendiri sebagai motif utama dalam melaksanakan
tindakan ekonomi, dalam kenyataannya tindakan-tindakan ekonomi manusia
tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan-pertimbangan untuk kepentingan
umum. Bahkan seringkali, walaupun tindakan-tindakan ekonomi manusia
hanya dilandasi oleh motif untuk memenuhi kepentingan pribadi, pada
akhirnya tindakan-tindakan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi
masyarakat.
Prinsip ekonomi dalam penerapannya tidak selalu hanya didasari dari
pertimbangan material-finansial, namun kadangkala juga mempertimbangkan
aspek-aspek non material-finansial seperti rasa aman dan rasa cinta.
Dengan mempelajari sub-unit ini dan melaksanakan serangkaian kegiatan
yang telah disediakan, baik berupa aktivitas pembelajaran, bahan bacaan,
serta pembahasan soal-soal dan pengembangan soal berorientasi HOTS,
diharapkan guru dapat menambah kekayaan pengetahuan dan wawasan
dalam membimbing peserta didik mempelajari materi motif, prinsip, dan
tindakan ekonomi
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UMPAN BALIK

Setelah mempelajari sub-unit ini …
1.

Apakah anda telah memahami topik-topik yang dibahas (beri skor antara
1-10)?

2.

Jika, ada bagian mana yang belum anda pahami?

3.

Diskusikan dengan teman dan atau guru/fasilitator, bagian yang belum
anda pahami tersebut.

4.

Menurut anda, bagaimana sub-unit ini dapat dibuat menjadi lebih baik,
baik dari sisi aplikasi dunia nyata, aktivitas pembelajaran, dan bahan
bacaan.

5.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, buatlah satu
contoh aktivitas pembelajaran terkait dengan tema dan indikator yang
dibahas

pada

sub-unit

rekan/guru/fasilitator.
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PENGANTAR

Unit ini membahas tentang kegiatan ekonomi yang mencakup kegiatan
produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi barang dan jasa merupakan
kegiatan yang sangat dalam perekonomian masyarakat. Tingkat konsumsi
masyarakat tergantung dari jumlah dan variasi produksi. Bahkan kinerja
ekonomi sebuah negara sangat tergantung dari kegiatan produksinya, dimana
sebuah negara dikategorikan kaya atau miskin tergantung dari jumlah
produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Selain itu, kegiatan konsumsi hanya
dapat terwujud jika barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan produksi
dapat didistribusikan kepada masyarakat.
Unit ini merupakan bahan pengayaan dari mater-materi tentang kegiatan
produksi, distribusi, dan konsumsi yang sudah ada pada Buku Siswa. Oleh
karena itu, bahan ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk membelajarkan
materi-materi IPS terpadu, khusunya pada kelas VII sebagai pendamping
Buku Guru dan Buku Siswa.
Unit ini dimulai dengan menampilkan Kompetensi Dasar kelas VII, khususnya
KD 3.3 dan 4.3 yang erat kaitannya dengan kajian ekonomi dalam IPS terpadu.
Indikator pencapaian kompetensi (IPK) yang diuraikan dari Kompetensi Dasar
mencakup IPK penunjang, IPK kunci dan IPK pengayaan. Materi tentang
kelangkaan dan kebutuhan merupakan materi yang dijabarkan dari IPK
penunjang.
Selanjutnya, diberikan sebuah uraian kondisi riil yang terjadi didunia nyata
terkait dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini dilakukan agar konsep
produksi, distribusi, dan konsumsi yang akan dibelajarkan dapat langsung
dikaitkan

dengan

kondisi

sehari-hari

sehingga

diharapkan

dapat

mempermudah peserta didik memahami ketiga konsep tersebut.
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Dua contoh soal masing-masing terkait dengan produksi jasa dan faktor-faktor
produksi diberikan untuk lebih menekankan bahwa bahan ajar ini lebih
diorientasikan kepada keberhasilan belajar peserta didik khususnya dalam
menghadapi Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Deskripsi tentang masingmasing soal diberikan terkait dengan indikator yang diukur serta level kognitif
yang diujikan.
Bagian selanjutnya adalah aktivitas pembelajaran. Bagian ini memberikan
sampel bagaimana materi produksi, distribusi, dan konsumsi diajarkan
kepada peserta didik dengan pendekatan

pembelajaran berpusat pada

keaktifan peserta didik. Bagian ini dilengkapi dengan beberapa lembar kerja
peserta didik. Aktivitas pembelajaran ini dirancang untuk dapat mengarahkan
peserta didik mencapai indikator yang ditentukan serta berkaitan dengan
contoh soal yang telah disampaikan dibagian sebelumnya. Untuk memberikan
tambahan wawasan bagi peserta didik, diberikan pula bahan bacaan untuk
materi kelangkaan dan materi kebutuhan, sesuai dengan IPK, contoh soal, dan
aktivitas yang dilakukan peserta didik.
Pada bagian akhir, dua contoh soal yang diuraikan dibagian atas dianalisis dan
dibahas dengan mengaitkan dengan aktivitas dan bahan bacaan yang telah
diberikan sebelumnya. Berikutnya , khusus bagi guru diberikan contoh
bagaimana mengembangkan soal pilihan ganda yang mengukur keterampilan
berpikir tinggat tinggi peserta didik.

Unit Pembelajaran
Produksi, Distribusi, dan Konsumsi

KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VII:
No.
3.3

Kompetensi Dasar (KD)

Target KD

Kelas

Memahami konsep interaksi

1. Memahami konsep interaksi

VII

antara manusia dengan ruang

antara manusia dengan ruang

sehingga menghasilkan

sehingga menghasilkan

berbagai kegiatan ekonomi

berbagai kegiatan ekonomi

(produksi, distribusi, konsumsi, (produksi, distribusi, konsumsi,
permintaan, dan penawaran)

permintaan, dan penawaran)

dan interaksi antarruang untuk

2. Memahami konsep interaksi

keberlangsungan kehidupan

antarruang untuk

ekonomi, sosial, dan budaya

keberlangsungan kehidupan

Indonesia

ekonomi, sosial, dan budaya
Indonesia

4.3

Menjelaskan hasil analisis

1. Menjelaskan hasil analisis

tentang konsep interaksi

tentang konsep interaksi

antara manusia dengan ruang

antara manusia dengan ruang

sehingga menghasilkan

sehingga menghasilkan

berbagai kegiatan ekonomi

berbagai kegiatan ekonomi

(produksi, distribusi, konsumsi, (produksi, distribusi, konsumsi,
permintaan, dan penawaran)

permintaan, dan penawaran)

dan interaksi antarruang untuk

2. Menjelaskan hasil analisis

keberlangsungan kehidupan

tentang konsep interaksi
antarruang untuk
keberlangsungan kehidupan
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VII

ekonomi, sosial, dan budaya

ekonomi, sosial, dan budaya

Indonesia.

Indonesia

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pendukung
3.3.1. Menjelaskan hakekat kelangkaan
3.3.2. Menjelaskan pilihan sebagai konsekwensi dari kelangkaan
3.3.3. Menjelaskan hakekat kebutuhan
3.3.4. Membedakan kebutuhan dan keinginan
3.3.5. Menjelaskan tindakan ekonomi
3.3.6. Menjelaskan motif ekonomi
3.3.7. Menjelaskan prinsip ekonomi
Indikator Kunci
3.3.8. Menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan produksi sebagai bentuk
interaksi antar manusia dengan ruang.
3.3.9. Menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan distribusi sebagai bentuk
interaksi antar manusia dengan ruang.
3.3.10. Menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan konsumsi sebagai bentuk
interaksi antar manusia dengan ruang.
3.3.11. Memberi contoh bentuk interaksi antarruang dalam kehidupan
sosial dan budaya sebagai hasil kegiatan ekonomi
3.3.12. Menjelaskan konsep permintaan dan penawaran sebagai bentuk
interaksi antarruang
3.3.13. Menjelaskan konsep pasar sebagai hasil interaksi permintaan dan
penawaran
3.3.14. Menjelaskan jenis-jenis pasar

Unit Pembelajaran
Produksi, Distribusi, dan Konsumsi

3.3.15. Menjelaskan proses pembentukan harga sebagai hasil interaksi
permintaan dan penawaran
Indikator Pengayaan
3.3.16. Menganalisis berbagai bentuk kegiatan produksi yang terjadi di
masyarakat.
3.3.17. Menganalisis berbagai bentuk kegiatan distribusi yang terjadi di
masyarakat.
3.3.18. Menganalisis berbagai bentuk kegiatan konsumsi yang terjadi di
masyarakat.
3.3.19. Menganalisis dampak kegiatan ekonomi sebagai bentuk
interaksi antarruang terhadap kehidupan sosial dan budaya
3.3.20. Menganalisis interaksi permintaan dan penawaran yang terjadi di
masyarakat.
3.3.21. Menganalisis bentuk-bentuk pasar yang ada di lingkungan sekitar.
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Indikator Pendukung
4.3.1. Mempresentasikan hasil diskusi mengenai konsep kelangkaan.
4.3.2. Mempresentasikan hasil diskusi mengenai penentuan pilihan sebagai
konsekwensi dari kelangkaan.
4.3.3. Mempresentasikan hasil diskusi mengenai perbedaan kebutuhan dan
keinginan.
4.3.4. Mempresentasikan hasil diskusi mengenai motif ekonomi
4.3.5. Mempresentasikan hasil diskusi mengenai prinsip ekonomi
Indikator Kunci
4.3.6. Menjelaskan hasil analisis berbagai bentuk kegiatan produksi
yang terjadi di masyarakat.
4.3.7. Menjelaskan hasil analisis berbagai bentuk kegiatan distribusi
yang terjadi di masyarakat.
4.3.8. Menjelaskan hasil analisis berbagai bentuk kegiatan konsumsi
yang terjadi di masyarakat.
4.3.9. Menjelaskan hasil analisis dampak kegiatan ekonomi sebagai
bentuk interaksi antarruang terhadap kehidupan sosial dan
budaya
4.3.10. Menjelaskan hasil analisis interaksi permintaan dan penawaran yang
terjadi di masyarakat
4.3.11. Menjelaskan hasil analisis bentuk-bentuk pasar yang ada dilingkungan
sekitar
Indikator Pengayaan

Unit Pembelajaran
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Produksi, Distribusi, dan Konsumsi Sehari-hari
Setiap manusia membutuhkan berbagai barang untuk keperluan sehari-hari
baik berupa makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, ataupun obatobatan dan alat-alat kesehatan.
Sebagai seorang peserta didik (peserta didik), seorang anak pasti
membutuhkan berbagai keperluan untuk mengikuti kegiatan belajar di
sekolah. Seorang peserta didik paling tidak akan memerlukan seragam
sekolah, buku tulis, pensil, pulpen, penghapus, penggaris, sepatu, dan kaos
kaki.
Orang-orang dewasa yang bekerja di kantor-kantor atau di perusahaanperusahaan juga memerlukan berbagai barang, antara lain seragam kerja, alat
tulis, komputer, buku catatan, sepatu dan kaos kaki, serta kendaraan.
Menurut anda, darimanakah barang-barang yang disebutkan diatas
diperoleh? Barang-barang tersebut umumnya diperoleh dengan membeli di
pasar, toko, mall, department store, dealer kendaraan, atau ditempat-tempat
lain. Pertanyaan berikutnya, siapakah yang membuat atau menghasilkan
barang-barang tersebut? Barang-barang tersebut dibuat atau dihasilkan oleh
petani, nelayan, pabrik, penjahit, dan sebagainya. Pihak-pihak yang membuat
atau menghasilkan barang-barang tersebut disebut dengan produsen.
Pernahkah anda mengalami ban sepeda atau sepeda motor bocor ditengah
jalan? Tentu pada saat itu anda mencari tukang tambal ban. Atau anda
mungkin juga pernah merasa sakit gigi karena gigi anda berlubang. Saat itu
anda tentu akan pergi ke dokter gigi untuk menambal gigi anda yang lubang.
Atau mungkin atap rumah anda pernah bocor sehingga pada saat musim hujan
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air hujan masuk dan sangat mengganggu. Saat itu anda tentu akan mencari
seorang tukang bangunan yang dapat memperbaiki atap rumah yang bocor
tersebut.
Dengan demikian, selain membutuhkan barang-barang yang berwujud fisik,
manusia juga membutuhkan hal-hal yang tidak berwujud fisik berupa bantuan
orang lain untuk mengatasi masalah yang dihadapi sehari-hari, seperti yang
telah digambarkan diatas. Kebutuhan tersebut disebut dengan jasa.
Pada unit pembelajaran ini, akan dibahas kegiatan ekonomi masyarakat yang
mencakup kegiatan produksi (yaitu kegiatan untuk menghasilkan barangbarang dan jasa), distribusi (yaitu kegiatan untuk menyalurkan hasil-hasil
produksi), dan konsumsi (yaitu kegiatan untuk memanfaatkan atau
menggunakan barang-barang hasil produksi).

Gambar 1 Barang dan Jasa
Sumber: www.google.com

Unit Pembelajaran
Produksi, Distribusi, dan Konsumsi

SOAL-SOAL UN/USBN

A. Soal USBN tahun 2016/2017 tentang Kegiatan Ekonomi
Perhatikan data di bawah ini !
1) Garuda Indonesia Airways
2) P L N
3) K A I
4) Pertamina
5) DAMRI
Dari data di atas, yang termasuk kegiatan ekonomi negara di bidang jasa
ditunjukkan nomor … .
A. 1 ; 2 ; 3
B. 1 ; 3 ; 5
C. 2 ; 4 ; 5
D. 3 ; 4 ; 5
Identifikasi soal
Kelas

VII

Jenis soal

Soal USBN 2017 paket utama

Level kognitif

L2 (pengetahuan dan pemahaman)

Indikator yang

3.3.4.

bersesuaian
Materi

Menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan produksi sebagai
bentuk interaksi antar manusia dengan ruang.

Kegiatan produksi barang dan jasa

B. Soal tentang faktor produksi (bukan dari USBN)
Seorang wirausahawan melakukan hal-hal berikut ini dalam menjalankan
usaha, KECUALI …
A. Berani menanggung resiko usaha
B. Memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan

99

C. Memiliki ide-ide apa, bagaimana, kapan, dimana, dan berapa yang
harus diproduksi
D. Mengorganisasi tenaga kerja, tanah, dan modal
Identifikasi soal
Kelas

VII

Jenis soal

Contoh (bukan soal USBN)

Level kognitif

L2 (pengetahuan dan pemahaman)

Indikator yang

3.3.4.

bersesuaian
Materi

Menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan produksi sebagai
bentuk interaksi antar manusia dengan ruang.

Faktor-faktor produksi

Unit Pembelajaran
Produksi, Distribusi, dan Konsumsi

BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Pada unit 1 anda telah mempelajari tentang kelangkaan dan kebutuhan yang
menjadi dasar dan inti dari ilmu ekonomi. Sumber daya yang langka digunakan
dalam kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa

yang

bermanfaat untuk dikonsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan
keinginan manusia yang tidak terbatas. Pelaksanaan kegiatan ekonomi baik
berupa kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi senantiasa dilandasi
oleh motif ekonomi dan dijalankan dengan prinsip ekonomi. Motif dan prinsip
ekonomi telah dibahas pada unit 2.
Pada unit ini anda akan membahas kegiatan ekonomi yang mencakup kegiatan
produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk membantu anda mendapatkan
pemahaman yang benar dan utuh tentang kegiatan produksi, distribusi, dan
konsumsi, ikutilah aktivitas pembelajaran dibawah ini.

Aktivitas 1
Pada aktivitas pembelajaran ini peserta didik akan melaksanakan sebuah
proyek tentang berbagai kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Melalui
kegiatan proyek ini peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih
dalam tentang kegiatan ekonomi baik kegiatan produksi, distribusi, maupun
konsumsi karena kegiatan ini mengarahkan peserta didik untuk mempelajari
kegiatan produksi yang terjadi dilingkungan mereka masing-masing. Selain itu
dengan melaksanakan kegiatan proyek ini, peserta didik juga akan
menganalisis dampak dari kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat baik
dalam bentuk produksi, distribusi, maupun konsumsi terhadap kehidupan
sosial dan budaya masyarakat. Waktu yang dibutuhkan peserta didik untuk
melaksanakan aktivitas ini adalah 3-4 minggu.
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Kegiatan proyek ini dilaksanakan setelah pertemuan kedua atau ketiga yang
membahas kegiatan ekonomi. Untuk melaksanakan aktivitas ini, langkahlangkahnya adalah sebagai berikut:
1. Guru menguraikan secara singkat mengenai kegiatan produksi dan faktorfaktor produksi.
2. Guru menguraikan kegiatan proyek yang akan dilaksanakan oleh peserta
didik dengan urut-urutan sebagai berikut.
Langkah
Kegiatan
Pembelajaran
Menentukan
 Guru menampilkan tayangan mengenai beberapa contoh kegiatan
produksi, distribusi, dan konsumsi
pertanyaan
 Guru mengajukan pertanyaan pada peserta didik mengenai
kunci
kegiatan ekonomi apa saja yang terdapat di lingkungan sekitar
rumah mereka.
 Guru meminta peserta didik untuk memformulasikan pertanyaanpertanyaan terkait kegiatan ekonomi di lingkungan masingmasing, kemudian mengarahkan agar pertanyaan-pertanyaan
tersebut menjadi sebagai berikut:
1. Apa saja kegiatan produksi yang ada di lingkungan rumahmu?
2. Faktor produksi apa yang ada dalam kegiatan-kegiatan produksi
tersebut?
3. Mengapa kegiatan produksi tersebut dilakukan oleh masyarakat
(kaitkan dengan kondisi alam ditempat tersebut jika
memungkinkan)?
4. Bagaimana rumah tangga, badan usaha, dan negara/institusi
pemerintah di lingkunganmu melakukan konsumsi?
5. Bentuk distribusi barang dan jasa apa saja yang terdapat
dilingkungan sekitar rumahmu?
6. Apa saja dampak positif dan negatif dari kegiatan produksi,
distribusi, dan konsumsi yang ada disekitar rumahmu terhadap
kehidupan sosial dan budaya masyarakat?
7. Apa solusi dari dampak negatif kegiatan ekonomi yang ada
dilingkungan sekitarmu?

Unit Pembelajaran
Produksi, Distribusi, dan Konsumsi

Menyusun
desain proyek

Guru memberikan penjelasan mengenai desain proyek yang akan
dikerjakan oleh peserta didik.
Desain Umum Proyek
 Proyek dikerjakan secara berkelompok, satu kelompok … orang.
 Peserta didik menggali data mengenai kegiatan produksi,
distribusi, dan konsumsi di desa/kelurahan tempat tinggal
masing-masing
 Kegiatan produksi yang digali mencakup kegiatan produksi yang
menghasilkan barang dan jasa (masing-masing minimal 2).
 Kegiatan konsumsi yang digali mencakup kegiatan konsumsi
yang dilakukan oleh rumah tangga, perusahaan, dan
negara/lembaga pemerintah, masing-masing 2 contoh.
 Peserta didik juga mengidentifikasi dampak sosial budaya dari
kegiatan ekonomi masyarakat tersebut.
 Peserta didik membuat usulan solusi atas dampak negatif
kegiatan ekonomi masyarakat baik pada bidang sosial maupun
budaya.
 Proyek dikerjakan selama 2 minggu, dengan 2 kali tatap muka.
Tatap muka 1, guru dan peserta didik membahas desain proyek,
tatap muka 2 peserta didik melakukan presentasi hasil proyek
dan menyerahkan laporan.
 Judul proyek: Deskripsi dan Analisis Data Kegiatan Ekonomi
Masyarakat di Desa/Kelurahan ………..
Tahap Persiapan
 Peserta didik dapat mempelajari materi-materi tentang kegiatan
produksi, distribusi, dan konsumsi.
 Peserta didik mempersiapkan instrumen-instrumen untuk
penggalian data. Guru memberi rambu-rambu mengenai jenis
dan bentuk instrumen yang diperlukan dalam rangka menjawab
pertanyaan-pertanyaan diatas. Contoh bentuk instrumen yang
dapat digunakan terlampir (pada bagian lembar kerja peserta
didik LK 3a, 3b, 3c, 3d).
 Guru mendampingi peserta didik dalam penyusunan instrumen.
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 Guru mempersiapkan surat pengantar yang akan dibawa peserta
didik jika peserta didik akan mengunjungi badan usaha dan
lembaga pemerintah.
Tahap pelaksanaan
 Peserta didik melaksanakan penggalian data-data diatas dengan
melakukan kunjungan dan wawancara dengan rumah tangga.
badan usaha, dan lembaga pemerintah di lingkungan tempat
tinggal masing-masing.
 Peserta didik melakukan pengolahan dan analisis data.
 Guru membantu peserta didik jika menemui kesulitan dalam
proses pengolahan dan analisis data.
Tahap Pelaporan
 Peserta didik menyusun laporan pelaksanaan proyek dalam
bentuk dokumen. Sistematika laporan terlampir (LK 3e).
 Peserta didik menyusun bahan presentasi laporan pelaksanaan
proyek.
 Peserta didik melakukan presentasi hasil pelaksanaan proyek.
 Guru membantu peserta didik jika menemui kesulitan dalam
menyusun laporan
 Guru dan peserta didik melaksanakan refleksi
Menyusun

Guru bersama dengan peserta didik menyusun jadwal proyek

jadwal proyek

selama 1 bulan, dengan sistematika sebagai berikut:
Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Pembahasan
desain proyek,
perumusan
pertanyaan kunci

Tatap muka 1, tanggal …..

Keterangan
Dikelas

Penyusunan
instrumen

Di luar jam
sekolah

Penggalian data

Dilapangan

Pengolahan
analisis data

Diluar jam
sekolah

dan

Unit Pembelajaran
Produksi, Distribusi, dan Konsumsi

Penyusunan
laporan

Diluar jam
sekolah

Penyusunan bahan
presentasi

Diluar jam
sekolah

Presentasi
refleksi

Dikelas

dan Tatap muka 2, tanggal …

Memonitor

Guru melakukan monitor terhadap perkembangan proyek yang
perkembangan dilaksanakan peserta didik pada setiap tahapannya. Untuk
proyek
melakukannya guru menggunakan panduan sebagai berikut (guru
memiliki satu panduan untuk setiap kelompok):
Panduan monitor perkembangan proyek …………………..
Kelompok

…………………………………

Kegiatan

Tanggal

Catatan

Penyusunan
instrumen

Penggalian data

Pengolahan
analisis data

dan

Penyusunan laporan

Penyusunan
presentasi

bahan

Catatan: guru perlu menyusun jadwal kapan akan melakukan
kegiatan monitoring untuk setiap kelompok.
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Menilai

hasil

proyek

 Penilaian proyek dilakukan pada tahap persiapan, pelaksanaan,
dan pelaporan. Proyek peserta didik juga dinilai dari sisi Keaslian,
Inovasi, dan kreativitas.
 Penilaian kelompok dilakukan untuk menilai kerjasama dan
kontribusi dari masing-masing anggota kelompok.

Mengevaluasi
pengalaman

 Rubrik penilaian perlu disampaikan kepada peserta didik, agar
mereka mengetahui aspek apa saja yang akan dinilai.
 Peserta didik diminta untuk menyampaikan pengalamannya
selama melaksanakan proyek:
1. Kendala-kendala yang ditemui.
2. Cara yang dilakukan untuk mengatasi kendala.
3. Kerja sama antar anggota kelompok.
4. Usulan agar proyek sejenis di masa yang akan datang menjadi
lebih baik.
5. Dan lain sebagainya.
 Guru memberikan umpan balik.

B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja 3a: Kegiatan Produksi
No.

Keadaan Alam

Bentuk Kegiatan Produksi

Faktor Produksi yang terlibat

Unit Pembelajaran
Produksi, Distribusi, dan Konsumsi

Lembar Kerja 3b: Kegiatan Konsumsi
No.

Pihak yang melakukan
konsumsi

1.

Rumah tangga

2.

Badan usaha

3.

Lembaga pemerintah

Jenis barang/jasa yang
dikonsumsi

Penyedia/penjual dari
barang/jasa yang
dikonsumsi

Lembar Kerja 3c: Kegiatan Distribusi
No.

Bentuk kegiatan produksi

Bentuk distribusi yang dilakukan

1.
2.
3.
4.
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Lembar Kerja 3d: Dampak Kegiatan Ekonomi Terhadap
Kehidupan Sosial dan Budaya
No.

Kegiatan Ekonomi

Dampak Positif*

Dampak Negatif*

Solusi

1
2
3
4
*beri tanda dalam kurung apakah dampak positif/negatif tersebut terkait
dengan bidang sosial atau budaya

Lembar Kerja 3e: Sistematika Laporan Pelaksanaan Proyek

Halaman judul

 Judul Proyek
 Nama Siswa, Kelas, dan Semester
 Diberi tulisan 
diajukan sebagai pemenuhan tugas mata pelajaran
IPS
 Nama Sekolah

Daftar isi

Pendahuluan

Metodologi

 Latar belakang (urgensi dari pelaksanaan proyek)
 Rumusan Masalah/Pertanyaan Kunci

Maksimal






Maksimal

Jenis data yang dikumpulkan
Sumber data
Instrumen yang digunakan
Teknik pengolahan dan analisis data

2 halaman

3 halaman

Unit Pembelajaran
Produksi, Distribusi, dan Konsumsi

Hasil

dan

Pembahasan

Penutup

 Data dalam bentuk tabel
 Data dalam bentuk diagram
 Hasil analisis (minimal deskriptif)

Maksimal

 Kesimpulan
 Saran-saran

1 halaman

5 halaman
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C. Bahan Bacaan

Produksi
Produksi adalah usaha manusia untuk menghasilkan atau meningkatkan nilai
guna dari barang atau jasa. Kegiatan untuk menghasilkan barang adalah
kegiatan menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, misalnya produksi
hasil-hasil pertanian, peternakan, dan perkebunan, serta kehutanan. Contoh
lainnya adalah kegiatan produksi barang melalui kegiatan pabrikasi misalnya
produksi sepatu, televisi, komputer, mobil dan motor. Produksi dalam bentuk
meningkatkan nilai guna suatu barang misalnya adalah berbagai jenis industri
pengolahan seperti pengolahan hasil-hasil pertanian menjadi makanan atau
minuman dalam kemasan, industri kerajinan yang mengolah bahan dasar
seperti bambu dan rotan menjadi produk-produk kerajinan.
Kegiatan produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
Dengan kata lain produksi terjadi karena ada tuntutan konsumsi dari
masyarakat. Sehingga kegiatan produksi hanya akan terjadi jika ada
permintaan atau kebutuhan akan suatu barang atau jasa.
Kegiatan produksi sangat beraneka ragam mulai dari yang sederhana seperti
bercocok tanam yang hanya memerlukan lahan, bibit, pupuk, dan tenaga
manusia, hingga kegiatan produksi yang sangat rumit atau kompleks yang
membutuhkan berbagai jenis mesin, peralatan, dan teknologi tinggi, seperti
misalnya produksi komputer atau telepon genggam.
Karena produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan
masyarakat, sementara kebutuhan dan keinginan masyarakat terdiri dari
kebutuhan dan keinginan akan barang-barang berwujud fisik serta hal-hal
yang tidak berwujud fisik, maka kegiatan yang menghasilkan jasa juga
dikategorikan sebagai kegiatan produksi. Kegiatan yang menghasilkan jasa
misalnya layanan kesehatan seperti klinik, layanan pendidikan seperti
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sekolah, usaha salon, kantor pengacara, kantor akuntan, tambal ban, dan
sebagainya.
Barang-barang yang dihasilkan dari kegiatan produksi ada dua macam, yaitu
barang konsumsi dan barang produksi. Barang-barang konsumsi adalah
barang-barang yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan
masyarakat secara langsung, misalnya makanan, minuman, dan pakaian.
Adapun barang-barang produksi adalah barang-barang yang dihasilkan untuk
keperluan proses produksi selanjutnya. Barang-barang produksi tidak dapat
secara langsung memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat namun
membantu dalam memproduksi barang-barang konsumsi. Contoh barangbarang produksi adalah mesin dan produk tekstil.
Kegiatan produksi masyarakat dapat dipengaruhi oleh lokasi tempat tinggal
masyarakat tersebut. Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan pada
dataran rendah akan melakukan kegiatan produksi berupa kegiatan pertanian
seperti padi, masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan pada dataran tinggi
biasanya akan melakukan kegiatan perkebunan seperti kopi, teh, atau coklat.
Masyarakat yang tinggal di pesisir akan melakukan kegiatan produksi
perikanan, seperti penangkapan ikan dan pengawetan ikan. Adapun
masyarakat yang tinggal di perkotaan umumnya melakukan kegiatan produksi
pada beberapa sektor, misalnya sektor jasa seperti salon, bengkel, servis
elektronik, kantor pengacara, dan kantor akuntan. Selain itu, masyarakat
perkotaan juga melakukan kegiatan produksi pada sektor industri, misalnya
pabrik mobil, pabrik alat-alat elektronik, pabrik pakaian, pabrik sepatu, dan
sebagainya.
Disamping dipengaruhi oleh lokasi tempat tinggal masyarakat, bentuk
kegiatan produksi juga dipengaruhi oleh masa atau waktu hidup masyarakat
tersebut. Pada masa pra-aksara kegiatan produksi baru mulai berkembang
dan masih sangat sederhana, karena kegiatan konsumsi mereka pada masih
fase untuk memenuhi kebutuhan primer. Kegiatan pertanian sederhana serta
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kegiatan produksi peralatan hidup sederhana dari logam mulai muncul
diakhir masa pra-aksara Pada masa Hindu-Buddha dan Islam, kegiatan
produksi sudah lebih berkembang. Disamping kegiatan pertanian dan
perkebunan sudah lebih maju, kegiatan produksi peralatan dan kebutuhan
hidup lainnya juga sudah semakin beraneka ragam, seperti produk-produk
tekstil, logam, kayu, serta berbagai olahan makanan. Pada masa modern,
kegiatan produksi berkembang dengan sangat pesat akibat perkembangan
teknologi yang demikian cepat.
Faktor-Faktor produksi.
Agar kegiatan produksi dapat berjalan diperlukan sumber daya. Sumber daya
yang dimaksud adalah sumber daya yang dapat digunakan atau di ubah secara
langsung untuk menjadi barang atau jasa, dengan kata lain sumber daya yang
produktif. Oleh karena itu, dalam kegiatan ekonomi sumber daya untuk
produksi disebut dengan faktor-faktor produksi . Faktor-faktor produksi yang
digunakan dalam kegiatan produksi sangat banyak dan beragam, namun para
ekonom telah mengklasifikasi faktor-faktor produksi tersebut menjadi empat
kelompok besar yaitu:


Alam
Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam
yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Contohnya
adalah tanah, air, minyak bumi, pepohonan, tanaman pertanian dan
perkebunan, hewan ternak, angin, dan sinar matahari. Dengan potensi
sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki faktor produksi
alam yang sangat banyak.
Tanah di Indonesia terkenal sangat subur sehingga sangat mendukung
kegiatan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, serta peternakan.
Iklim tropis indonesia juga menjadi salah satu faktor produksi yang sangat
penting dalam mendukung berbagai jenis kegiatan produksi terutama
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kegiatan pertanian dan kelautan. Kondisi iklim Indonesia yang hanya
memiliki musim penghujan dan musim kemarau menyebabkan
masyarakat bisa memproduksi berbagai jenis hasil bumi sepanjang tahun.
Indonesia juga terkenal karena memiliki berbagai potensi tambang
mineral yang sangat beraneka ragam, misalnya minyak dan gas bumi,
emas, perak, tembaga, baja, nikel, dan sebagainya. Potensi faktor produksi
alam yang demikian ini juga yang menjadi salah satu sebab datangnya
bangsa-bangsa Eropa untuk menguasai wilayah Indonesia melalui
kolonialisme.


Tenaga kerja
Tenaga kerja adalah faktor produksi berupa sumber daya manusia yang
dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan produksi. Tenaga kerja
meliputi baik tenaga kerja secara fisik maupun secara intelektual. Secara
intelektual, faktor tenaga kerja ini dapat ditingkatkan melalui program
pendidikan, training, lokakarya atau seminar. Indonesia adalah negara
dengan jumlah penduduk terbesar ke-empat di dunia, yaitu dengan
jumlah lebih dari 250.000.000 jiwa. Jumlah penduduk yang besar ini
tentunya merupakan potensi ketenagakerjaan yang perlu disyukuri dan
kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jumlah penduduk yang
besar ini merupakan keuntungan karena dengan demikian Indonesia
dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya sendiri untuk berbagai
kegiatan produksi masyarakat. Sementara, kita melihat banyak negara
lain yang harus mendatangkan tenaga kerja dari negara lain untuk
memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negara tersebut. Indonesia adalah
salah satu pengirim tenaga kerja yang cukup besar ke beberapa negara di
dunia terutama ke negara-negara timur tengah seperti Arab Saudi dan
beberapa negara di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura, serta
Hongkong. Namun potensi penduduk yang besar ini perlu diikuti dengan
peningkatan kualitas tenaga kerja, baik melalui pendidikan formal

113

maupun

latihan-latihan

keterampilan,

karena

dengan

memiliki

pendidikan ataupun keterampilan yang tinggi, tenaga kerja Indonesia
akan dapat memperoleh tingkat penghasilan yang cukup tinggi, baik saat
bekerja di dalam negeri ataupun di luar negeri.


Modal
Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa modal yang dimaksud sebagai
sumber daya atau faktor produksi adalah tidak termasuk uang. Uang pada
dasarnya memang sangat penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat,
bagaikan pelumas yang menjalankan roda ekonomi, namun uang tidak
dapat menghasilkan atau memproduksi barang lain. Uang hanya dapat
digunakan untuk memperoleh (membeli) barang-barang tertentu yang
dapat digunakan untuk memproduksi barang/jasa lain. Hal ini sering
membingungkan karena media massa sering menggunakan istilah modal
keuangan atau modal investasi yang maksudnya adalah uang. Namun yang
dimaksud dengan modal sebagai sumber daya atau faktor produksi adalah
segala sesuatu yang produktif yang dapat digunakan dan dikelola dalam
rangka memproduksi atau menghasilkan secara langsung barang/jasa
lain. Contoh modal ekonomi adalah mesin-mesin, gedung, perlengkapan
kantor berupa komputer dan mebelair, jalan raya, jaringan listrik dan
telepon, jaringan internet, dan sebagainya.



Kewirausahaan
Kewirausahaan termasuk ke dalam salah satu faktor produksi karena
kewirausahaan adalah karakteristik yang dimiliki oleh seseorang dimana
ia mampu mengelola dan mengorganisasikan tiga faktor produksi yang
lain, yaitu alam, tenaga kerja, dan modal sehingga ia dapat menjalankan
kegiatan produksi. Efektifitas atau tingkat keberhasilan sebuah kegiatan
produksi, baik kegiatan produksi barang maupun jasa, sangat tergantung
dari kualitas kewirausahaan dari pengelola kegiatan produksi tersebut.
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Sehingga, jiwa kewirausahaan diperlukan dalam setiap jenis kegiatan
produksi, baik barang maupun jasa, misalnya kegiatan produksi
pertanian, perkebunan, pabrikasi, usaha salon, klinik kesehatan, lembaga
pendidikan, dan sebagainya.
Seseorang yang memiliki karakteristik kewirausahaan disebut wirausahawan.
Wirausahawan adalah seseorang yang memiliki beberapa kriteria. Pertama,
mampu melihat peluang bisnis dan keuntungan, kedua, mampu mengelola
sumber daya disekitarnya, dan ketiga, berani mengambil resiko. Contoh
wirausahawan yang sangat sukses di Indonesia adalah Tirto Utomo. Beliau
adalah pendiri bisnis air mineral dalam kemasan yang pertama di Indonesia
yaitu Aqua. Walaupun pada awalnya (sekitar tahun 1973), banyak yang
mencemooh ide bisnisnya yang dianggap gila, karena di Indonesia air sangat
melimpah, sedangkan Tirto akan menjual air putih. Namun karena Tirto
memiliki jiwa wirausaha yang tinggi, maka ia berhasil mengembangkan bisnis
yang pada awalnya dianggap aneh tersebutdengan sukses sampai saat ini
(2019).

Konsumsi
Sebagai makhluk hidup, manusia senantiasa memiliki kebutuhan hidup yang
beraneka ragam. Kebutuhan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis
atau tingkat. Yang pertama adalah kebutuhan dasar atau kebutuhan primer,
yaitu segala yang dibutuhkan oleh manusia agar dapat bertahan hidup dengan
layak. Yang termasuk dalam kebutuhan primer adalah makanan, pakaian, dan
tempat tinggal. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, yaitu segala
kebutuhan manusia atas barang-barang pelengkap agar kehidupannya dapat
menjadi lebih nyaman dan mudah. Contoh kebutuhan sekunder adalah listrik,
perabotan rumah tangga seperti sofa, meja dan kursi makan, lemari pakaian,
peralatan makan dan minum, dan televisi. Yang ketiga adalah kebutuhan
tersier yaitu kebutuhan akan barang-barang mewah, yaitu barang-barang
yang disamping berfungsi untuk membantu kehidupan manusia namun juga
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berfungsi sebagai bagian dari gaya hidup dan status sosial, contohnya adalah
mobil, sepeda motor, komputer, mesin cuci, kulkas, dan sebagainya.
Disamping kebutuhan akan barang-barang berwujud fisik, manusia juga
memiliki kebutuhan akan hal-hal lain yang tidak berwujud barang, misalnya
kebutuhan akan jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa penata rambut, jasa
notaris, jasa akuntan, jasa penasehat hukum, jasa servis elektronik, jasa tambal
ban dan sebagainya. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
manusia akan menggunakan atau memanfaatkan berbagai barang dan jasa.
Kegiatan manusia dalam menggunakan atau memanfaatkan nilai guna barang
dan jasa disebut dengan kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi dapat
dilakukan oleh rumah tangga, perusahaan, dan negara. Kegiatan konsumsi
oleh rumah tangga berupa pembelian barang-barang kebutuhan rumah tangga
seperti makanan, pakaian, tagihan listrik, biaya rekreasi, servis kendaraan,
dan sebagainya. Konsumsi perusahaan misalnya pembelian bahan baku,
pembelian mesin-mesin, biaya pengurusan ijin usaha, dan sebagainya. Adapun
konsumsi oleh negara adalah segala jenis pembelian yang dilakukan untuk
melaksanakan program-program pemerintah, misalnya pembelian bahanbahan untuk pembangunan jalan, jembatan, gedung-gedung pemerintah,
gedung-gedung sekolah, dan sebagainya.
Khusus terhadap konsumsi atas barang-barang yang berwujud fisik, kegiatan
konsumsi dapat berupa konsumsi terhadap barang-barang produk akhir atau
final yaitu barang-barang yang tidak memerlukan tahapan produksi lanjutan,
misalnya makanan yang dibeli di restoran, baju yang dibeli di toko pakaian,
dan mobil yang dibeli dari dealer mobil. Konsumsi dapat juga dilakukan atas
barang-barang yang masih memerlukan tahap produksi lanjutan. Misalnya,
pembelian bahan-bahan makanan seperti sayur, daging, ikan dari
petani/nelayan yang dilakukan oleh restoran untuk diolah menjadi makanan
yang dijual, pembelian kain tekstil dari pabrik tekstil oleh perusahaan
konveksi, atau pembelian berbagai asesoris mobil oleh pabrik pembuat mobil.
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Konsumsi atas berbagai barang dan jasa dipengaruhi dan berkembang sesuai
dengan periode hidup sebuah masyarakat. Pada zaman pra-aksara, barangbarang yang dikonsumsi oleh masyarakat masih sangat sederhana dan hanya
meliputi konsumsi atas barang-barang kebutuhan primer yaitu makanan,
pakaian, dan tempat tinggal. Pada awalnya, masyarakat pada masa tersebut
memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan langsung apa yang
disediakan oleh alam. Mereka mencari makan dengan berburu, mencari ikan,
serta mengambil buah atau tanaman yang bisa langsung dimakan. Kebutuhan
akan pakaian mereka penuhi dengan menggunakan kulit hewan hasil buruan
serta dedaunan. Adapun untuk tempat tinggal mereka memanfaatkan gua-gua
yang ada. Aneka ragam jenis konsumsi masyarakat terus berkembang seiring
dengan berjalannya waktu serta didukung dengan berkembangnya ilmu
pengetahuan dan teknologi. Pada zaman modern ini kita bisa melihat kegiatan
konsumsi manusia yang sangat beragam mulai dari kebutuhan primer,
kebutuhan sekunder, hingga kebutuhan tersier. Konsumsi akan produk jasa
juga semakin bervariasi.
Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kegiatan konsumsi perlu dilakukan
secara bijaksana, yaitu dengan membuat skala prioritas kebutuhan apa yang
benar-benar

harus

dipenuhi

terlebih

dahulu

serta

menunda

atau

membatalkan kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan yang tidak
terlalu mendesak. Hal ini perlu dilakukan baik oleh rumah tangga, perusahaan,
ataupun negara, mengingat sumber daya yang dimiliki oleh ketiga lembaga
tersebut adalah terbatas serta pasti tidak akan mampu untuk memenuhi setiap
kebutuhan dan keinginan yang muncul. Adanya kegiatan konsumsi ini
kemudian memunculkan kegiatan produksi.
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Distribusi
Kebutuhan manusia akan berbagai jenis barang dan jasa melahirkan kegiatan
ekonomi berupa konsumsi, yaitu kegiatan untuk memanfaatkan nilai guna
barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kegiatan
konsumsi ini kemudian mendorong terjadi kegiatan ekonomi lainnya yaitu
kegiatan produksi. Kegiatan produksi dilakukan untuk menyediakan barang
dan jasa untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Namun hadirnya
kegiatan produksi tidak serta merta dapat secara langsung memenuhi
kebutuhan konsumsi masyarakat. Barang dan jasa yang dihasilkan dari
kegiatan produksi perlu disalurkan atau didistribusikan dari produsen kepada
konsumen agar barang dan jasa tersebut dapat digunakan atau dikonsumsi.
Kegiatan ekonomi berupa menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada
para konsumen disebut dengan kegiatan distribusi.
Wujud dari kegiatan distribusi adalah kegiatan perdagangan atau jual beli.
Dalam kegiatan perdagangan, konsumen membeli barang atau jasa yang
dihasilkan oleh produsen. Distribusi dari produsen ke konsumen dapat
dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Distribusi
secara langsung terjadi saat konsumen membeli barang atau jasa langsung
kepada produsen, misalnya seseorang membeli produk kerajinan dari
pengrajin, seseorang membeli produk buah-buahan langsung dari petani
buah, seseorang membeli sate dari penjual sate. Distribusi secara langsung
juga terjadi dalam produk jasa, misalnya, seorang pasien menggunakan jasa
dokter, seorang konsumen menggunakan jasa salon, bengkel, servis
kendaraan, dan sebagainya.

Unit Pembelajaran
Produksi, Distribusi, dan Konsumsi

Dalam distribusi tidak langsung, barang-barang yang dihasilkan oleh
produsen tidak dijual secara langsung kepada konsumen namun melalui pihak
ketiga. Pihak ketiga yang disebut dengan distributor ini membeli barangbarang dari produsen dan menjualnya kepada konsumen. Distributor dapat
dikelompokkan menjadi tiga tingkat atau level, yaitu pedagang besar (grosir),
pedagang kecil (ritel), dan perantara.
Alur kegiatan distribusi dapat digambarkan dengan ilustrasi dibawah ini:

PRODUSEN

DISTRIBUTOR

KONSUMEN

Gambar 2 Alur Distribusi

Keterangan.
-

Panah berwarna hijau menunjukkan alur distribusi langsung.
Panah berwarna kuning menunjukkan alur distribusi tidak langsung.

Dalam keadaan tertentu, seorang distributor dapat sekaligus berperan sebagai
produsen. Contohnya adalah seorang pengusaha jasa ekspedisi (pengiriman)
barang. Di satu sisi pengusaha tersebut adalah seorang distributor yang
menjadi jembatan antara barang-barang yang dihasilkan oleh produsen
kepada konsumen yang membutuhkan barang-barang tersebut. Di sisi lain ia
juga adalah seorang produsen, yaitu seorang yang menyediakan layanan jasa
pengiriman barang.
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Seperti kegiatan konsumsi dan produksi, kegiatan distribusi juga dipengaruhi
oleh perkembangan kehidupan masyarakat serta kondisi geografis Indonesia.
Pada masa pra-aksara bisa dikatakan kegiatan distribusi baru mulai
berkembang dan masih sangat sederhana dan terbatas.Hal ini terjadi karena
pada masa ini kegiatan produksi sederhana dilakukan oleh sebuah masyarakat
hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri. Kegiatan
distribusi terjadi dalam bentuk kegiatan barter. Pada masa Hindu, Buddha, dan
Islam, kegiatan distribusi semakin berkembang. Barang-barang yang
diproduksi oleh masyarakat pada periode ini dapat dikonsumsi oleh
masyarakat di daerah lain melalui kegiatan perdagangan, mulai dari produkproduk pertanian hingga produk-produk lain seperti hasil kerajinan dari
logam, kayu, dan batu. Pada masa modern, kegiatan distribusi menjadi sangat
penting. Hal ini terkait dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari
ribuan pulau. Di topang dengan kemajuan teknologi, kegiatan distribusi dapat
membantu berbagai produk yang dihasilkan oleh produsen dapat menjangkau
masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di negara-negara lain, baik
dengan menggunakan sarana transportasi darat, laut, maupun udara.
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Kegiatan ekonomi masyarakat baik dalam bentuk produksi, distribusi,
maupun konsumsi tidak saja membawa perubahan terhadap kehidupan
ekonomi masyarakat, namun juga memberi dampak positif dan negatif pada
bidang sosial dan budaya. Bahkan perubahan tingkat kehidupan ekonomi
hampir selalu dapat dipastikan akan berdampak pada aspek kehidupan sosial
dan budaya masyarakat. Terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat baru
terjadi akibat peningkatan intensitas kegiatan ekonomi, misalnya kelompokkelompok serikat pekerja. Di kota-kota besar dimana terjadi peningkatan
kegiatan industrialisasi, masalah-masalah sosial seringkali kita temui juga
meningkat seperti kriminalitas, dan kejahatan/penyimpangan perilaku
seksual.
Perkembangan industri yang super cepat belakangan ini yang disebut dengan
revolusi industri keempat (revolusi industri 4.0) memberi dampak yang
sangat besar terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Pemanfaatan
teknologi digital dan industri dalam kegiatan ekonomi telah mengubah pola
interaksi antar manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jual beli
online dengan memanfaatkan internet, selain melipatgandakan jangkauan
pasar produk yang ditawarkan, juga mengurangi interaksi secara langsung
antar manusia. Selain itu, pada beberapa kesempatan terjadi konflik antara
masyarakat akibat pemanfaatan teknologi ini dalam kegiatan ekonomi, yaitu
bentrokan antara para pengemudi angkutan umum tradisional baik taksi,
angkutan kota, maupun ojek dengan para pengemudi angkutan umum
berbasis online.
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Dengan kegiatan perdagangan yang semakin berkembang, juga akan semakin
memudahkan terjadinya pertukaran budaya. Misalnya dibeberapa kota besar
di Indonesia, budaya masyarakat Asia Timur seperti Jepang dan Korea
semakin terasa di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya
dikalangan generasi muda. Hal ini dapat kita amati dari semakin maraknya
restoran-restoran Jepang dan Korea serta toko-toko souvenir bernuansa
Jepang dan Korea.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Soal tentang kegiatan produksi
Perhatikan data di bawah ini !
1) Garuda Indonesia Airways
2) P L N
3) K A I
4) Pertamina
5) DAMRI
Dari data di atas, yang termasuk kegiatan ekonomi negara di bidang
jasa ditunjukkan nomor … .
A.
B.
C.
D.

1;
1;
2;
3;

2;
3;
4;
4;

3
5
5
5

Soal diatas adalah soal yang menguji kemampuan peserta didik dalam
mengidentifikasi badan-badan usaha yang menyediakan jasa bagi masyarakat.
Untuk dapat menjawab soal ini, peserta didik harus memiliki pengetahuan
awal mengenai karakteristik dari badan-badan usaha yang disebutkan dalam
stimulus soal diatas. Selain itu, peserta didik juga harus dapat membedakan
apa yang dimaksud dengan produk barang dan produk jasa.
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Jawaban yang benar dari soal diatas adalah opsi B (1, 3, 5). PT Garuda
Indonesia, PT KAI, dan PT DAMRI adalah perusahaan-perusahaan milik negera
yang menyediakan jasa layanan transportasi udara dan darat. Sedangkan PLN
dan Pertamina adalah perusahaan-perusahaan negara yang memproduksi
energi, yaitu listrik dan bahan bakar. Listrik dan bahan bakar bukan termasuk
produk layanan.

Unit Pembelajaran
Produksi, Distribusi, dan Konsumsi

Soal tentang faktor produksi
Seorang wirausahawan melakukan hal-hal berikut ini dalam menjalankan
usaha, KECUALI …
A. Berani menanggung resiko usaha
B. Memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan
C. Memiliki ide-ide apa, bagaimana, kapan, dimana, dan berapa yang
harus diproduksi
D. Mengorganisasi tenaga kerja, alam, dan modal
Soal diatas menguji kemampuan peserta didik tentang karakteristik
wirausahawan. Pengetahuan tentang sesuatu yang memiliki sejumlah
karakteristik memang sesuai untuk diuji dengan menggunakan bentuk soal
negatif yang menggunakan kata “kecuali”. Jawaban yang benar dari soa diatas
adalah opsi B. Memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan.
Seorang wirausahawan tidak harus dan hampir tidak mungkin memiliki
semua sumber daya yang dibutuhkan untuk memulai dan menjalankan
usahanya.

Namun

dengan

keterampilan

wirausahanya,

seorang

wirausahawan mampu melahirkan gagasan dan ide-ide untuk memanfaatkan
segala sumber daya yang ada di sekitarnya, walaupun tidak dimilikinya, untuk
memulai dan menjalankan usahanya, baik berupa alam, tenaga kerja, maupun
modal. Selain itu ia pun harus memiliki keberanian untuk mengambil resiko
memulai

dan

menjalankan

usaha.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Berikut ini adalah contoh soal yang mengukur keterampilan berpikir tinggi
(HOTS) peserta didik.
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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

NO

Kompetensi yang
Diuji

1

Sub-unit 1

2

Memahami konsep
interaksi antara manusia
dengan ruang sehingga
menghasilkan berbagai
kegiatan ekonomi
(produksi, distribusi,
konsumsi, permintaan, dan
penawaran) dan interaksi
antarruang untuk
keberlangsungan
kehidupan ekonomi, sosial,
dan budaya Indonesia

3

Sub-unit 2

Lingkup
Materi

Kelangkaan,
kebutuhan
manusia,
motif,
prinsip
dalam
tindakan
ekonomi

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: ……………………..
: 120 menit
: ………………………
: 2017/2018

Materi

Produksi,
distribusi,
dan
konsumsi

Indikator
Soal

Menganalisis
peran pelaku
ekonomi
sebagai
produsen
sekaligus
distributor

No

3

Bentuk
Level
Kognitif
Soal

L3

PG
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas
Mata
Pelajaran

: VII

Bentuk Soal

: PG

: IPS

Nama Penyusun

: Yasser Awaluddin

KOMPETENSI DASAR
Memahami konsep
interaksi antara manusia
dengan ruang sehingga
menghasilkan berbagai
kegiatan ekonomi
(produksi, distribusi,
konsumsi, permintaan,
dan penawaran) dan
interaksi antarruang
untuk keberlangsungan
kehidupan ekonomi,
sosial, dan budaya
Indonesia

Pengetahuan/
Pemahaman

Buku Sumber :

Aplikasi

V

RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal

2

Seringkali pelaku usaha menjalankan usaha dan
bertindak

sebagai

distributor.

Empat

produsen
pelaku

sekaligus
usaha

dibawah

sekaligus distributor, KECUALI …
A. Restoran

Kelangkaan,
kebutuhan manusia,
motif, prinsip dalam
tindakan ekonomi
MATERI

B. Jasa pengiriman barang
C. Dokter
D. Pabrik komputer

Produksi,
distribusi, dan
konsumsi

Menganalisis peran
pelaku ekonomi
sebagai produsen
sekaligus
distributor

sebagai
ini

menjalankan usaha dan bertindak selaku produsen

LINGKUP MATERI

INDIKATOR SOAL

Penalaran

Kunci
Jawaban

D
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Soal diatas adalah soal pilihan ganda yang mengukur kemampuan analisis (C4)
peserta didik. Pada soal itu peserta didik terlebih dahulu harus mampu
mengidentifikasi karakteristik usaha dari setiap pihak yang disebutkan, mana
saja yang bertindak sebagai produsen barang dan produsen jasa. Selanjutnya
peserta didik harus mampu pula membedakan pihak mana saja yang juga
sekaligus bertindak sebagai distributor dengan mempertimbangkan jenisjenis jalur distribusi dari produsen ke konsumen.

Unit Pembelajaran
Produksi, Distribusi, dan Konsumsi

KESIMPULAN

Produksi, distribusi, dan konsumsi disebut sebagai kegiatan ekonomi
fundamental dari sebuah masyarakat. Sumber daya yang tersedia secara
langka digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa
dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak
terbatas. Kegiatan produksi dilakukan dengan mengkombinasikan faktorfaktor produksi, yaitu alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan.
Tindakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia tersebut
dikatakan sebagai kegiatan konsumsi. Standar dan kualitas hidup seseorang
atau sebuah masyarakat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas konsumsi yang
dilakukan. Kegiatan produksi terjadi untuk memenuhi kebutuhan dan
keinginan konsumsi masyarakat, jika tidak ada konsumsi maka produksi tidak
akan ada.
Barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen dapat dirasakan oleh
konsumen jika barang dan jasa tersebut didistribusikan dari produsen ke
konsumen. Untuk produk jasa, tidak ada jeda waktu saat kegiatan produksi
dilakukan dan saat konsumsi terjadi, keduanya terjadi secara bersamaan,
misalnya jasa cukur rambut. Untuk produk barang, terdapat jeda antara
kegiatan produksi dan konsumsi. Barang-barang hasil produksi dikatakan
mulai dikonsumsi saat barang tersebut dibeli oleh konsumen. Sehingga,
bentuk riil dari kegiatan distribusi adalah kegiatan perdagangan baik barang
maupun jasa.
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Dengan mempelajari sub-unit ini dan melaksanakan serangkaian kegiatan
yang telah disediakan, baik berupa aktivitas pembelajaran, bahan bacaan,
serta pembahasan soal-soal dan pengembangan soal berorientasi HOTS,
diharapkan guru dapat menambah kekayaan pengetahuan dan wawasan
dalam membimbing peserta didik mempelajari materi produksi, distribusi,
dan konsumsi.
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UMPAN BALIK

Setelah mempelajari sub-unit ini …
1.

Apakah anda telah memahami topik-topik yang dibahas (beri skor antara
1-10)?

2.

Jika, ada bagian mana yang belum anda pahami?

3.

Diskusikan dengan teman dan atau guru/fasilitator, bagian yang belum
anda pahami tersebut.

4.

Menurut anda, bagaimana sub-unit ini dapat dibuat menjadi lebih baik,
baik dari sisi aplikasi dunia nyata, aktivitas pembelajaran, dan bahan
bacaan.

5.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, buatlah satu
contoh aktivitas pembelajaran terkait dengan tema dan indikator yang
dibahas

pada

sub-unit

ini

kemudian

diskusikan

dengan

rekan/guru/fasilitator.
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PENUTUP
Kompetensi dasar kelas VII yang dibahas pada Unit Pembelajaran ini,
khususnya kompetensi dasar 3.1 adalah kompetensi dasar yang berada pada
level keterampilan berpikir tingkat rendah. Oleh karena itu indikator
pencapaian kompetensi yang dikembangkan juga berada pada level yang
sama. Namun untuk melatih guru mengembangkan proses pembelajaran yang
berorientasi HOTS, pada bagian indikator pengayaan dikembangkan
indikator-indikator yang berada pada level berpikir lebih tinggi. Namun perlu
dicatat bahwa pengembangan indikator pengayaan jangan sampai memasuki
pembahasan kompetensi dasar jenjang diatasnya, terutama untuk mata
pelajaran IPS yang memiliki keterkaitan/irisan konsep yang cukup besar
dalam kompetensi-kompetensi dasar dari kelas VII, VIII, dan kelas IX. Pada
mata pelajaran IPS, konsep-konsep yang ada pada kompetensi dasar kelas VII
dibahas kembali pada kelas VIII dan IX namun dengan tingkat berpikir yang
lebih tinggi.
Unit pembelajaran 1 yaitu “Kelangkaan dan Kebutuhan Manusia” dibahas pada
indikator pencapaian kompetensi 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, dan 3.1.4. Keempat
indikator pencapaian kompetensi tersebut merupakan indikator penunjang
yang dibutuhkan peserta didik untuk menguasai kompentensi dasar 3.1 kelas
VII. Keempat indikator tersebut berada pada kemampuan berpikir level
rendah. Namun aktivitas pembelajaran yang diberikan diatas menggunakan
pendekatan berpikir induktif yang dapat membawa peserta didik untuk
berpikir pada level lebih tinggi baik melalui aktivitas satu dimana peserta
didik membahas sebuah peristiwa imajinatif maupun aktivitas dua dimana
peserta didik berdiskusi untuk menemukan dan membedakan konsep
kebutuhan dan keinginan.
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Unit pembelajaran 2 yaitu “Moif, Prinsip, dan Tindakan Ekonomi” dibahas
pada indikator pencapaian kompetensi 3.1.5, 3.1.6, dan 3.1.7. Ketiga indikator
pencapaian kompetensi tersebut juga merupakan indikator penunjang yang
dibutuhkan peserta didik untuk menguasai kompentensi dasar 3.1 kelas VII.
Ketiga indikator tersebut berada pada kemampuan berpikir level rendah.
Seperti pada subunit satu, aktivitas pembelajaran yang diberikan diatas dapat
membawa peserta didik untuk berpikir pada level lebih tinggi. Pada aktivitas
satu peserta didik membahas peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat
melalui potongan berita yang diberikan, pada aktivitas dua peserta didik juga
membahas mengenai peristiwa sejarah nyata yang terjadi di Indonesia
beberapa abad yang lalu. Sedangkan pada aktivitas pembelajaran ketiga
peserta didik menganalisis kegaitan ekonomi yang terjadi disekitar
lingkungan mereka sendiri.
Unit pembelajaran 3 yaitu “Produksi, Distribusi, dan Konsumsi” dibahas pada
indikator pencapaian kompetensi 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, dan 3.1.11. Keempat
indikator pencapaian kompetensi tersebut merupakan indikator kunci untuk
menguasai kompentensi dasar 3.1 kelas VII. Keempat indikator tersebut masih
berada pada kemampuan berpikir level rendah. Untuk menaikkan
kemampuan berpikir peserta didik pada level lebih tinggi dibuat indikator
pengayaan 3.1.16, 3.1.17, 3.1.18, dan 3.1.19. Aktivitas pembelajaran yang
diberikan untuk mencapai indikator-indikator diatas membawa peserta didik
untuk berpikir pada level tinggi melalui kegiatan projek.
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Pada bagian akhir setiap unit diberikan contoh pengembangan soal tes pilihan
ganda untuk mengukur level berpikir tingkat tinggi yaitu pada level analisis.
Semua contoh-contoh pengembangan soal tersebut sesuai dengan indikatorindikator yang ada pada masing-masing subunit.
Setelah mempelajari 3 subunit diatas diharapkan para guru memiliki
gambaran

yang

lebih

jelas

tentang

bagaimana

merencanakan,

mengembangkan, dan melaksanakan proses pembelajaran yang berorientasi
pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selain itu melalui uraian diatas,
diharapkan para guru juga memiliki kemampuan dalam mengevaluasi
ketercapaian kompetensi peserta didik, khususnya pada indikator-indikator
yang berada pada tingkat analisis, evaluasi dan kreasi.
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